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POVZETEK
V svojem diplomskem delu sem preučevala interkulturno vzgojo in izobraţevanje v
andaluzijskem osnovnem šolstvu. Zanimalo me je, kako španska drţava, zlasti pa avtonomna
skupnost Andaluzija, uresničujeta interkulturnost kot eno temeljnih načel sodobnih
multikulturnih druţb na treh ravneh: na ravni drţave, avtonomne skupnosti in šole.
Diplomska naloga zajema teoretični in empirični del. V teoretičnem delu sem opredelila
teoretična izhodišča interkulturnosti v pedagogiki, odnos med multikulturalizmom in
interkulturno pedagogiko in proces asimilacije. Utemeljila sem potrebe po interkulturni vzgoji
in izobraţevanju. Na kratko sem predstavila zgodovinski razvoj koncepta interkulturnosti.
Obravnavala sem vprašanja zagotavljanja pravičnosti in inkluzivnosti v šolah, ki sem jih
utemeljila na etiki pravičnosti, etiki skrbi in konceptu pripoznanja. Opredelila sem manjšine,
ki jih obravnavajo integracijske politike v postmodernih druţbah. Nenazadnje me je zanimalo,
kako se interkulturnost odraţa v evropski integracijski politiki.
V obseţnejšem empiričnem delu sem analizirala špansko šolstvo in njegov razvoj, pri tem pa
upoštevala zgodovinske, druţbene in politične značilnosti Španije. Raziskovala sem
značilnosti Andaluzije kot španske avtonomne skupnosti, ki je enota moje področne študije.
Predstavila sem značilnosti španskega izobraţevalnega sistema, preučila sem zakonske okvire
ter kurikularne smernice za obravnavo posameznih kulturnih in etničnih skupin v
andaluzijskem vzgojno-izobraţevalnem sistemu. Zanimalo me je tudi, kako andaluzijske
osnovne šole uresničujejo načelo interkulturnosti neposredno v šolskem okolju. Na osnovi
rezultatov raziskav španskih avtorjev sem opisala interkuturne dejavnosti, ki jih izvajajo

andaluzijske osnovne šole.
Z analizo v empiričnem delu sem ugotovila, da španska drţava na sistemski ravni skuša v
največji meri zagotavljati enake moţnosti vsem udeleţencem obveznega izobraţevanja in
sledi etiki pravičnosti. Ugotovila sem, da gre tudi andaluzijska izobraţevalna politika v smeri
interkulturnosti, saj se zavzema za učence priseljence in izvaja različne ukrepe za
zagotavljanje enakih moţnosti in odpravo neenakosti (začasni dopolnilni pouk kastiljščine,
pouk maternih jezikov in kulture prisljencev). Zdi pa se, da je še vedno velik poudarek na
kompenzacijskih ukrepih, manj pa na razvoju večperspektivnega kurikula, ki bi bolj upošteval
manjšinske identitete. Raziskave kaţejo, da na mikroravni načelo interkulturnosti ţivi le
deloma: po eni strani šole sicer uvajajo različne dejavnosti, ki interkulturnost načeloma
krepijo (interkulturni pogovori, interkulturna mediacija, interkulturna praznovanja), po drugi
strani pa raziskovalci poročajo še o nezadovoljivem razumevanju koncepta interkulturnosti

med učitelji in o njihovih problematičnih stališčih, ki interkulturnost ovirajo in spodbujajo
asimilacijo manjšinskih skupin.
Ključne besede: interkulturna vzgoja in izobraţevanje, učenci priseljenci, špansko šolstvo,
andaluzijsko osnovno šolstvo, enakost izobraţevalnih moţnosti, kompenzacijski ukrepi.

ABSTRACT
Title: »Interculturalism in Andalusian Primary Education«
In my diploma paper I study intercultural education in Andalusian primary education. I was
interested in how Spain and particularly Andalusia implement interculturality as one of
fundamental principles in multicultural societies on three levels: at the state level, at the level
of autonomous community and at the level of school.

The diploma paper includes theoretical and empirical part. In theoretical part I studied
theoretical bases of intercultural education, relations between multiculturalism and
intercultural education and process of assimilation. I substantiated the need for intercultural
education. I briefly outlined the historical evolution of the concept of interculturality. I
addressed questions regarding the provision of equity and inclusion in schools which I have
based on the theory of justice, the ethics of care and the concept of recognition. I defined the
minorities that are addressed by integration policies in post-modern societies. I was interested

in how interculturality reflects in European integration policy.
In empirical part I analysed the Spanish educational system and its evolution while I
considered historical, social and political characteristic of Spain. I studied characteristics of
Andalusia as an autonomous community that is a unit of my field study. I presented
characteristics of Spanish educational system and reviewed legal framework and curricular
guidelines for treatment of individual cultural and ethnic groups in Andalusian educational
system. I was interested in how Andalusian primary schools implement the principle of
interculturality directly into school environment. Based on researches of Spanish authors I
described intercultural activities that are carried out in Andalusian primary schools.
In analysis in the empirical part I discovered that Spanish state on the level of educational
system aims to ensure equal opportunities to all participants of compulsory education and it is
based on the ethics of justice. I also discovered that the Andalusian education policy goes
towards interculturality since advocates immigrant students and performs different measures
to ensure equal opportunities and elimination of inequality (Temporary Classrooms of
Linguistic Adaptation, classes of mother tongue and culture of immigrant students). However,

it appears that the emphasis is on compensational measures rather than on the
multidimensional curriculum that takes more into the consideration minority identities. The
researches show that on the micro-level the principle of interculturality fulfils only partially:
on one hand, schools introduce different activities that in principle enhance the interculturalty
(intercultural conversations, intercultural mediation, intercultural celebrations), but on the

other hand, the researchers report on still insufficient understanding of concept of
interculturality among teachers and their problematic stands that hinder interculturality and
promote assimilation of minority groups.
Key words: intercultural education, immigrant students, Spanish educational system,
Andalusian primary education, equality of opportunity, compensational measures.
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1 UVOD
Sodobne druţbe so heterogene druţbe. Dejstvo je, da je večina sodobnih druţb kulturno in
etnično raznolikih, ta pestrost pa iz dneva v dan dobiva večje razseţnosti. Sobivanje različnih
kultur v nekem okolju vzbuja kopico vprašanj in prinaša nove izzive. Moderne druţbe naj bi
veljale za demokratične. Pa je res tako? Sprejemamo vse posameznike različnih narodnosti,
priseljenskih in etničnih skupin, kultur, ver in prepričanj enako? Imajo enake moţnosti na
vseh področjih človekovega delovanja? Kulturna in etnična raznolikost je po eni strani vedno
bolj sprejeta v sodobnih druţbah, po drugi strani pa je še vedno vzrok za diskriminacijo,
izločitev iz druţbe in za nizka pričakovanja.
Kulturna raznolikost ni nov pojav, obstaja ţe stoletja, vendar pa je z razvojem komunikacijske
infrastrukture, prometa in z globalizacijo ekonomije na eni strani in koncepti človekovih
pravic in pravičnosti na drugi strani, dobila nove razseţnosti, vzbudila potrebo po refleksiji,
po spremembi zakonodaje in ustvarila cel kup izzivov, s katerimi se srečuje sodobna druţba
(Aguado idr. 2003, str. 324). Zaradi teh razmer se kaţejo potrebe po pluralizmu, strpnosti in
odprtosti, ki pa sami po sebi niso dovolj za proaktivno in strukturirano obravnavo kulturne
raznolikosti (Svet Evrope 2009, str.12). Odgovor na te spremembe v druţbi je interkulturnost
in interkulturni dialog.
Kulturna, etnična, verska raznolikost je prisotna in izraţena na vseh področjih človekovega
delovanja, tudi v šolstvu. V poročilu Mednarodne komisije o izobraţevanju za enaindvajseto
stoletje (Delors 1996, str 77-91), pripravljeno za UNESCO, Učenje: skriti zaklad, so

predstavljeni štirje stebri vzgoje in izobraţevanja, in sicer:


učiti se, da bi vedeli,



učiti se, da bi znali delati,



učiti se, da bi znali ţiveti v skupnosti in eden z drugim,



učiti se biti.

Vsi ti štirje stebri naj bi bili v organiziranem izobraţevanju deleţni enake pozornosti.
Predvsem predzadnji steber, »učiti se, da bi znali ţiveti v skupnosti in eden z drugim«, je eden
izmed temeljev interkulturne pedagogike. V poročilu je zapisano: »Poslanstvo vzgoje in
izobraţevanja je, da vzporedno in hkrati uči o razlikah človeške vrste ter o podobnosti in
soodvisnosti vseh ljudi«. (prav tam 1996, str. 85)
Delorsova Mednarodna komisija poudarja pomen interkulturnega izobraţevanja, ki sluţi kot
osnova druţbenega povezovanja in miru. Zagovarja izobraževanje za pluralizem, ki ne
1

pomeni le zaščite pred nasiljem, temveč je tudi aktivno načelo bogatenja kulturnega in
civilnega ţivljenja sodobnih druţb. Poudarja, da bi bilo potrebno hkrati zagotavljati pravico
do drugačnosti in sprejemanje univerzalnih vrednot (prav tam).
V diplomskem delu se bom ukvarjala z nekaterimi vprašanji, ki zadevajo vsako sodobno
druţbo, za katero je značilen multikulturalizem in ki se srečuje z izzivi priseljevanja ter s
sobivanjem različnih etničnih skupin v eni drţavi. Pri tem se bom osredotočila na Španijo, ki
je ena izmed drţav, ki je bila še pred leti zaradi drţavljanske vojne in reţima generala Franka
povsem zaprta za zunanje vplive, danes pa je drţava, ki daje dom mnogim priseljencem in
manjšinam in je na dobri poti, se oblikuje v multikulturno druţbo.
Španija je multikulturna deţela z večih vidikov. Na eni strani je multikulturna z vidika
avtohtonega prebivalstva oz španskih nacionalnih in regionalnih skupin, na drugi strani z
vidika romske skupnosti, ki je prisotna na španskem ozemlju ţe od z 15. stoletja, nenazadnje

pa je Španija deţela prisljencev, ki se priseljujejo predvsem iz drţav Latinske Amerike in z
ozemlja Severne Afrike v ţelji po boljšem jutri.
Kot druge drţave se tudi Španija z multikulturnostjo sooča na več ravneh; na ravni drţavne
politike, druţbe, pa tudi v šolskem okolju. Multikulturnost preţema celotno špansko druţbo.
Predvsem fenomen priseljevanja pred špansko druţbo postavlja nove izzive in zahteva
spremembe na vseh ravneh njenega delovanja.
V diplomskem delu bom preučila, kako se na španskem šolskem sistemu odraţajo spremembe
v španski druţbi, kako se soočajo s priseljevanjem ter kulturno in etnično raznolikostjo v
šolah. Zanima me, kako španska drţava zlasti pa avtonomna skupnost Andaluzija na ravneh
drţave, regije in šole uresničujeta načelo interkulturnosti, ki je eno izmed temeljnih vodil
sodobnih druţb in ki ga zagovarja tudi evropska politika.
V teoretičnem delu bom opredelila teoretična izhodišča interkulturnosti v pedagogiki in odnos
med multikulturalizmom in interkulturno pedagogiko. Razloţila bom proces asimilacije in
vzroke za pojav potrebe po interkulturnosti. Predstavila bom kratek zgodovinski razvoj

koncepta interkulturnosti. Nato bom opisala etične teorije, na katere se naslanja koncept
interkulturnosti v današnjih šolah. Opredelila bom manjšine, ki so predmet obravnave
integracijskih politik v postmodernih druţbah. Nenazadnje pa me bo zanimalo, kako
interkulturnost vidijo v Evropi, kako se odraţa v evropski politiki in kako se prenaša na
španska tla.
2

V empiričnem delu bom najprej analizirala špansko šolstvo in njegov razvoj skozi zgodovino
pri tem pa bom upoštevala zgodovinske in druţbeno politične značilnosti Španije. Na kratko
bom predstavila Andaluzijo kot špansko avtonomno skupnost, ki je enota moje področne
študije. Nato bom na kratko predstavila španski izobraţevalni sistem. Analizirala bom, kako
se interkulturnost odraţa na nacionalni ravni in kako se Španija sooča z izzivi priseljevanja.
Predstavila bom manjšinske skupine v Andaluziji. Sledil bo pregled zakonskih okvirov, ki
obravnavajo vprašanja interkulturnosti v šolstvu ter kurikularnih smernic za obravnavo
posameznih kulturnih in etničnih skupin v andaluzijskem vzgojno-izobraţevalnem sistemu.
Pri spoznavanju uresničevanja načela interkulturnosti neposredno v šolskem okolju se bom
omejila na andaluzijske osnovne šole. Izbira Andaluzije temelji na ugotovitvi, da je
Andaluzija ena izmed kulturno in etnično najbolj raznolikih španskih avtonomnih skupnosti
ter zaradi tega tudi med najzanimivejšimi za preučevanje. Na osnovi rezultatov raziskav
španskih avtorjev bom opisala dejavnosti, ki jih izvajajo nekatere andaluzijske osnovne šole.
V sklepnem delu bom razpravljala o vprašanju uresničevanja načela interkulturnosti v
andaluzijskih osnovnih šolah.

3

2 INTERKULTURNOST
2.1 KAJ JE INTERKULTURNOST V PEDAGOGIKI
Pri opredeljevanju mesta interkulturnosti v pedagogiki se bom oprla na stališče K. Skubic
Ermenc (2006), ki pravi, da je potrebno interkulturnost v pedagogiki razumeti kot pedagoško
načelo:
»ki načrtovanje, izvedbo in evalvacijo vzgoje in izobraţevanje usmerja tako, da podpira
spremembo obstoječih hierarhičnih odnosov nad dominantno etnično/kulturno večino in
podrejenimi manjšinskimi etničnimi/kulturnimi skupinami v sistemu izobraţevanja ter
tako prispeva k enakosti dejanskih izobraţevalnih moţnosti, ohranjanju različnih identitet
in k razvoju solidarnega odnosa do etničnih in kulturnih manjšin«. (prav tam, str. 152)
Avtorica govori o interkulturnosti kot o načelu, ki zajema celotno populacijo in je neko
splošno vodilo pri oblikovanju vzgoje in izobraţevanja. Če bi interkulturnost razumeli kot
pedagoško disciplino, bi to pomenilo usmeritev na posamezne populacije (npr. priseljenci) oz.

na posamezne odločitve v vzgojno-izobraţevalnem delovanju. (prim. tudi Diehm, Radtke,
1999) Cilji interkulturnosti v pedagogiki se nanašajo na celotno populacijo in na celotno
delovanje šolstva. Na splošno lahko govorimo o treh ciljih:


zviševanju enakosti moţnosti,



ohranjanju in razvijanju njihovih narodnih oz. etničnih identitet ter o



razvoju spoštljivega odnosa večine do manjšin oz. vzgoji za soţitje. (Skubic Ermenc
2009, str. 28-29)

Nekateri španski avtorji (Aguado idr. 2003, Bartolomé v Muñoz Sedano 1998) govorijo o
»interkulturnem pristopu«, ki se naslavlja na druţbo kot celoto in na vsakega posameznika.
Interkulturni pristop izhaja iz ideje, da so kulturne razlike zmeraj prisotne v šolskem okolju in
ne le takrat, ko so v njem etnične ali nacionalne skupine ekplicitno izraţene. Ta pristop torej
ne temelji na različnih programih za različne etnične in nacionalne skupine, ampak zajema
širši vidik, ki vpliva na različne dimenzije in na vse udeleţene v izobraţevalnem procesu.
(Aguado idr. 2003, str. 326)
Muñoz Sedano (2001, str. 104-105) je naredil sintezo definicij interkulturne vzgoje in
izobraţevanja in oblikoval model interkulturne vzgoje in izobraţevanja. Namen modela je
pripraviti učence na ţivljenje v druţbi, kjer je kulturna raznolikost legitimna. Zagovarja
nujnost usvajanja maternega jezika, ki naj sluţi kot podpora pri pridobivanju kakršnegakoli
4

znanja v šoli, tudi pri učenju jezika okolice. Usvajanje maternega jezika vidi kot napredek in
ne kot oviro pri učenju. Avtor meni, da tema kulturnega pluralizma v šoli ne pomeni
spodbujanje kulturnih partikularizmov, ampak sluţi temu, da učenci razvijejo čut in
sposobnost delovanja v skupni gradnji druţbe, v kateri kulturne razlike bogatijo, ne pa
razdvajajo. Pri gradnji druţbe sodelujejo vsi učenci, ne le priseljenci.
Muñoz Sedano po Pagé (2001) povzema cilje interkulturne vzgoje:


prepoznati in sprejeti kulturno raznolikost kot druţbeno resničnost;



prispevati k oblikovanju druţbe enakih moţnosti in pravičnosti;



prispevati k vzpostavitvi harmoničnih medetničnih odnosov. (prav tam , str. 105)

Model interkulturne vzgoje in izobraţevanja avtor utemelji na naslednjih izhodiščih (Muñoz
Sedano 2001, str. 105):


oblikovanje in utrditev temeljnih človeških vrednot, kot so enakost, spoštovanje,

strpnost, pluralizem, sodelovanje in druţbena soodgovornost v šolskem in širšem
druţbenem okolju;


priznavanje osebne pravice vsakega učenca do najbolj individualizirane vzgoje in
izobraţevanja in s poudarkom na skrbi za razvoj osebne identitete;



priznavanje in pozitiven odnos do drugih kultur in jezikov, njihova prisotnost ter
gojenje te-teh v šolskem okolju;



skrb za raznolikost in spoštovanje do razlik brez etiketiranja;



pedagoški pristopi pri katerih ni ločevanja učencev v posebne skupine;



aktiven boj proti rasizmu in diskriminaciji;



premagovanje predsodkov in stereotipov;



izboljšanje šolskega uspeha in spodbujanje učencev pripadnikov etničnih manjšin.



aktivna komunikacija in povezovanje med učenci;



demokratično vodenje in aktivna participacija učencev v razredu in v šoli;



aktivna participacija staršev in spodbujanje pozitvnih odnosov med različnimi
etničnimi skupinami;



aktivno sodelovanje šole z lokalno skupnostjo.

Definicij interkulturnosti je toliko, kolikor je njenih avtorjev, večini pa je skupno, da
interkulturnost razlagajo v smislu priznavanja različnosti in multikulturnosti, pri čemer se ne
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orientirajo samo na manjšinske kulture. Interkulturnost je usmerjena k multikulturni druţbi,
vključuje celotno druţbo in vključuje vprašanje odnosov med različnimi skupnostmi.
Ugotovili bi lahko, da koncept temelji na idejah druţbene raznolikosti in na razumevanju,
spoštovanju, sprejemanju ter priznavanju le-te. Interkulturnost pomeni priznavanje
pratikularnega sistema vrednot in načina ţivljenja, kadar le-ta ne ogroţa univerzalnega
sistema vrednot in temeljnih človekovih pravic. Interkulturnost v pedagogiki pa je odgovor na
trenutno stanje v šolah, ki delujejo v multikulturnih druţbah. Pomeni zavzemanje za
zagotavljanje enakih moţnosti v vzgoji in izobraţevanju za celotno šolsko skupnost in
ustvarjanje pogojev za delovanje v multikulturnih druţbah vsem, ki so del te šolske skupnosti
(prim. Skubic Ermenc 2007, str. 129).
2.2 ODNOS MED MULTIKULTURALIZMOM IN INTERKULTURALIZMOM
Interkulturna pedagogika je pedagogika, ki se odziva na spremembe in probleme v druţbi in
se je v različnih okoljih poimenovala različno. V anglosaksonskih deţelah je govora o

multikulturni in antirasistični pedagogiki (prim. Zidarić in Cushner v Skubic Ermenc 2003,
str. 47), medtem ko se je v evropskem prostoru uveljavil pojem interkulturne pedagogike.
(prav tam) Po Cushner (1998, str. 3) se interkulturna pedagogika od multikulturne razlikuje v
svoji univerzalistični in pluralistični naravnanosti. Če veţemo pojav multikulturalizma na
pojem multikulturne pedagogike (Bela knjiga... 2009, str. 11) lahko multikulturalizem
opredelimo kot politični pristop, medtem ko kulturna raznolikost in multikulturnost pomenita
empirično dejstvo, ki označuje obstoj različnih kultur, ki sobivajo in hkrati delujejo v istem
okolju. Nekateri avtorji (prim. Froufe 1994, Lukšič Hacin 1999, Zidarić 1994)
multikulturalizem opredelijo kot soobstoj različnih kultur in etnij v neki drţavi,
interkulturalizem pa gre stopnjo višje in pomeni interakcijo, recipročnost, odprtost,
fleksibilnost in solidarnost med njimi (Froufe 1994, str. 164).
2.3 RAZVOJ INTERKULTURNE PEDAGOGIKE V EVROPI
O interkulturnosti se je v pedagogiki začelo razmišljati zlasti po pojavitvi mnoţičnih migracij
v povojni Evropi ter spodbujeno z oblikovanjem idej o človekovih pravicah. (Skubic Ermenc

2009, str. 4) Radtke (2005) navaja, da se je posebna pozornost vzgoji in izobraţevanju
etničnih manjšin začela namenjati v osemdesetih prejšnjega stoletja, ko se je v
anglosaksonskih deţelah začela širiti ideja o multikulturalizmu in multikulturni vzgoji. V
nemškogovorečih deţelah so bile te ideje izraţene nekoliko kasneje v obliki interkulturne

6

pedagogike, ki je nasledila tujčevsko pedagogiko. Ta se je izkazala za neučinkovito, saj je bila
vezana na primanjkljaje otrok priseljencev, ne pa na celotno populacijo. (prav tam)
V nemškem okolju se je v sedemdesetih kot oblika specialne pedagogike začela razvijati
tujčevska pedagogika. Njen namen je bil ustvarjanje pogojev za to, da bi se priseljeni delavci
ter njihovi otroci vključili v strokovno usposabljanje in se naučili jezika. V Angliji so
ustanavljali centre za učenje angleščine kot drugega jezika, ki so bili namenjeni črnski
populaciji. (Skubic Ermenc 2009, str. 7) To je obdobje, ki ga je zaznamoval proces
asimilacije, ki je proces enosmernega prilagajanja posameznika skupini (Troyna v Skubic
Ermenc 2003, str. 50). »Gre za predvidljiv proces, ki ne dovoljuje pogajanja in je za
manjšinsko populacijo vedno enosmeren. Izobraţevanje je monokulturno in kot tako zavrača
ter si podreja etnične, jezikovne in kulturne raznolikosti.« (Skubic Ermenc 2003, str. 50).
Asimilacija je torej proces, kjer je cilj izobraţevanja prilagajanje posameznika večinski
druţbi, na način, da le-ta prevzame navade in jezik večinske kulture, da lahko normalno
funkcionira v večinski druţbi. Pripadnikom večinske kulture se ni potrebno in se tudi ne

prilagajajo manjšinski populaciji.
Nenehne druţbene spremembe so Evropo silile k drugačnemu pristopu v vzgoji in
izobraţevanju, teţnje po asimilaciji so se začele odpravljati v prid interkulturni pedagogiki.
Prvi večji premiki na področju interkulturne vzgoje in izobraţevanja so se začeli v
osemdesetih, ko se je Evropa soočala z večjimi migracijskimi tokovi. V tem obdobju je pod
okriljem Sveta Evrope nastalo več dokumentov s področja multikulturnosti. Dublinska
resolucija, ki jo je sprejel Svet Evrope leta 1983, je opredelila definicijo interkulturalizma kot
politiko medsebojnega razumevanja, spoznavanja, sprejemanja, soodvisnosti in enakopravne
izmenjave jezikov, kultur in tradicij. (Skubic Ermenc 2003, str. 50-51) Kulturna in etnična
raznolikost naj bi končno dobila svojo pravo vrednost. Z interkulturalizmom se je evropska
politka usmerila na celotno populacijo in z njim poudarila pomembnost priznavanja in
spoštovanja razlik, nediskrimninacije ter teţnjo po odpravljanju evropocentrizma. (Skubic
Ermenc 2003, str. 51)
Španijo je ideja o interkulturni vzgoji in izobraţevanju dosegla dokaj pozno. Španijo je

namreč v prejšnjem stoletju bolj zaznamovalo izseljenjevanje kot priseljevanje. (Pereda idr.
1999, str. 14) Prve teţnje po odpravi neenakosti v španskem šolstvu so se pojavile v
sedemdesetih v obliki kompenzacijskih programov za deprivilegirane učence ter za
priseljence in Rome, vendar pa v tem primeru še ni bilo govora o interkulturni vzgoji in
izobraţevanju. (Santos 1999, str. 5) S prihodom večjega števila priseljencev v drţavo, se v
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devetdesetih pojavijo prvi dokumenti o interkulturnem izobraţevanju. (Martínez Muñoz , str.
302) García Castaño idr. (1999) poročajo, da se je v Španiji zanimanje za interkulturno vzgojo
in izobraţevanje pojavilo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, kot odziv na prost pretok
blaga in na skupni gospodarski trg ter na mobilnost španske delovne sile. Španija se je na
multikulturnost in migracije odzvala tako, da je poudarjala izobraţevanje o kulturah in učenje
jezikov tistih drţav, kjer bi imeli španski delavci moţnost zaposlitve. Izobraţevanje etničnih
in kulturnih manjšin je bilo zaradi tega potisnjeno na rob in zaznamovano z asimilacijskimi
elementi. (prav tam, str. 44) Avtorji (prav tam, str. 46) menijo, da so bili v svojih začetkih
problemi interkulturne vzgoje in izobraţevanja v Španiji povezani z nepoznavanjem koncepta
interkulturnosti, šolske realnosti ter kulturne in etnične raznolikosti v šolah. Odsotne so bile
tudi antropološke teoretične podlage, priporočila stroke nejasna, zasnovane na sklicevanju na
zdruţeno Evropo, čeprav so se potrebe po interkulturnem pristopu pojavile prav zaradi
priseljevanja neevropskih drţavljanov. Od tedaj so se razprave o interkulturnosti poglobile,
stroka se je oprla na sociologijo, antropologijo, psihologijo, zgodovino in politiko. (prav tam)

Kot omenjeno, začetki interkulturne vzgoje in izobraţevanja v Španiji segajo v osemdeseta in
devetdeseta prejšnjega stoletja, ko so nastanjo prva dela in raziskave na tem področju. Vedno
večje število priseljenske populacije v španskih šolah terja spremembe in prilagoditve
vzgojno-izobraţevalnega sistema, hkrati pa nase opozori tudi romska populacija, ki je bila do
tedaj spregledana. (Martínez Muñoz 2007, str. 303) Od takrat dalje se v Španiji zvrsti več
seminarjev na temo interkulturnosti (»Seminarjem o interkulturnosti in izobraţevanju« v
Madridu leta 1987, Kongres v Sevilli 1992 in v Sitgesu 1990), ki pa so po mnenju avtorjev
(García idr. 1999, str. 46) pokazali na številne pomanjkljivosti španskega koncepta
interkulturne vzgoje. Največja pomanjkljivost španske interkulturne vzgoje naj bi bila po
njihovem mnenju ta, da so njeni modeli in programi, z določenimi prilagoditvami glede na
špansko okolje, temeljili na razvoju in izkušnjah drugih drţav, ne pa na njihovih lastnih. Poleg
tega pa pogosto teoretske osnove niso dosegle aplikativne ravni. (prav tam)
V devetdesetih so v Španiji kot pionirji na področju interkulturnosti delovali: Center za
raziskave in dokumentacijo na področju izobraţevanja (Centro de Investigación y
Documentación, imenovan CIDE) pod pokroviteljstvom takratnega španskega Ministrstva za

šolstvo in znanost, katerega prioritete so bile zagotavljanje enakih moţnosti, in Laboratorij
socialne in kulturne antropologije (Laboratorio de Antropología Social y Cultural) pod
okriljem Univerze v Granadi. (Martínez Muñoz 2007, str. 303) Slednji je postavil temelje
interkulturne vzgoje v Španiji in opozoril na različne potrebe učencev v španskih šolah ter na
nujno povezanost interkulturne vzgoje z antropologijo. Njihova ideja je temeljila na konceptu
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kulture kot temeljne osi za zasnovo in analizo izobraţevanja, ki sluţi soţitju med različnimi
druţbenimi skupinami. (prav tam)

3 ŠOLA V MULTIKULTURNIH OKOLJIH
3.1 PRAVIČNA IN INKLUZIVNA ŠOLA
Za postmoderne druţbe je značilno, da se zavzemajo za pravično šolo ter šolo enakih
moţnosti. Podlaga za oblikovanje pravičnega šolstva je deklaracija o človekovih pravicah, ki
pa sama po sebi ni dovolj za udejanjanje interkulturnosti v šolskem prostoru. (prim. Kroflič
2005, Mikulec 2010) Zaradi naraščujoče raznolikosti, s povečanjem mobilnosti in s pojavom
globalizacije, se je v postmodernih druţbah pojavila potreba po novi usmeritvi v skupnostih in
s tem tudi v vzgojno-izobraţevalnih institucijah. (Kroflič 2005, str. 9) Izrazila se je potreba po
inkluziji. »Če torej ţelimo ohraniti, ali bolje rečeno – znova vzpostaviti, socializacijsko moč
skupnosti, jo moramo opredeliti z novimi koncepti, ki ne izhajajo več iz mehanizma nujnega
sprejemanja vzorcev večinske kulture (torej iz asimilacijskega modela), ampak iz moţnosti
sobivanja različnih partikularnih kultur« (Kroflič, prav tam). Zdi se, da je temeljni pogoj za
uresničevanje načela interkulturnosti v šolah inkluzija. Kroflič (2003, str. 25) uspešno
inkluzijo v pedagoških situacijah opredeli kot »spontano sprejetje različnosti«, ki se odraţa v
spontanih strpnih, skrbečih in pravičnih odnosih med različnimi. Inkluzija predpostavlja
uspešno vključitev v druţbeno okolje ter hkrati razvoj lastne identitete (Šućur v Kroflič 2003,
str. 26). S pojmom inkluzija opredelimo tisto kulturo, klimo in prizadevanje v šoli, ki temelji

na drugačnosti otrok in ki izraţa skrb za vsakega, ki ima kakršnekoli teţave pri učenju in
pouku. (Medveš 2003, str. 279) Koncept inkluzije lahko razumemo kot temeljno vodilo
delovanja vzgojno-izobraţevalnega sistema, saj gre na eni strani za spodbujanje soţitja,
sobivanja in praticipacije vsakega posameznika v vzgojno-izobraţevalnem sistemu, hkrati pa
pomeni upoštevanje in spoštovanje posameznikove enkratnosti. (Skubic Ermenc 2010, str.
271)
Pedagogika, ki sprejme interkulturnost za svoje načelo, ne razlikuje med posameznimi
skupinami otrok in mladostnikov, ampak se usmerja v interkulturno vzgojo in izobraţevanje
vseh udeleţencev vzgojno-izobraţevalnega sistema. Zato se pri oblikovanju svojih principov
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in predlogov naslanja na naslednje etične teorije: Rawlsovo teorijo pravičnosti, etiko skrbi in
konceptom pripoznanja1.
Rawlsova teorija pravičnosti
Rawlsova teorija pravičnosti izhaja iz ideje, da »vse primarne druţbene dobrine -svoboda in
moţnost, dohodki in bogastvo ter podlaga samospoštovanja- morajo biti razdeljene enako,
razen če neenaka razdelitev ene ali vseh teh dobrin ni v prid tistim v najugodnejšem poloţaju«
(Rawls 1971 v Kymlicka 2005, str. 94). Neenakost je torej legitimna le v primeru, če z
neenako obravnavo deprivilegiranemu koristimo, ob tem pa sicer privilegiranega ne
postavimo v slabši poloţaj. (prav tam) Rawlsova teorija pravičnosti temelji na dveh načelih,
ki jih je uredil po sistemu leksikalne prednosti (Kodelja 2006, str. 21):
1. Načelo poštene enake moţnosti: vsaka oseba, ki sodeluje v neki praksi ali instituciji,
ima pravico do najširše pojmovane svobode, ki je zdruţljiva z enako svobodo za vse.
2. Načelo razlike: dopustne so samo tiste neenakosti, ki prinašajo korist ljudem, ki so v

najslabšem poloţaju v neki druţbi. (prav tam, str. 34)
Po Rawlsu so neenakosti upravičene le, če so koristne za vsakega posameznega člana neke
druţbe. Tu se njegova teorija pravičnosti loči od utilitaristične, ki pričakuje ţrtvovanje
posameznikov v skupno dobro. (prav tam, str. 62)
Rawlsovo načelo poštene enakosti moţnosti se od formalne enakosti moţnosti razlikuje v
tem, da formalna enakost moţnosti izključuje le pravne ovire, ki preprečujejo, da bi
posamezniki dosegli določen poloţaj v druţbi ali izobrazbo. Za pošteno enakost moţnosti pa
ni dovolj, da jih so odpravljene formalne ovire, ampak je pomembno, da ima dejanske poštene
moţnosti, da jih doseţe. (Rawls v Kodelja 2006, str. 67) Rawls omenja dve omejitvi tega
načela, in sicer prvič: »popolna aplikacija tega načela bi vodila v prikazovanje šolskega in
socialnega uspeha samo na podlagi naravne porazdelitve sposobnosti in talentov«, kar pa bi
vodilo v arbitrarnost rezultatov, in drugič: »stopnja do katere se sposobnosti razvijajo in
dozorijo je določena z različnimi pogoji in razrednimi drţami« (Kodelja 2006, str. 68). Kar
pomeni, da je socialne neenakosti moţno korigirati le deloma, poleg tega pa jih ni mogoče
popolnoma ločiti po njihovem izvoru (naravne, socialne, individualne). (prav tam) Na

elementarni stopnji je tako potrebno koregirati vse neenakosti da se doseţe minimalna
izobrazba, na višjih stopnjah pa ne gre za koregiranje zunanjih virov neenakosti, ampak je
posamezniku dopuščeno, da gre tako daleč, kot mu omogočajo sposobnosti. (prav tam, str. 69)
1

Etične teorije povzemam po avtorjih Kodelja 2006, Kroflič 2003 in Kymlicka 2005.
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Načelo razlike Rawls razume kot pravico do neenake obravnave tistih posameznikov, ki so v
najslabšem poloţaju v druţbi. (prav tam) To so osebe iz niţjih socialnih slojev, priseljenci,
pripadniki etničnih manjšin, manj nadarjeni. Načelo razlike zahteva, da so nekatere dobrine
razdeljene v korist najbolj deprivilegiranih. O pravičnih neenakostih v šoli je mogoče govoriti
takrat, ko šolski sistem poskuša zagotoviti enake moţnosti vsem ne glede na socialni izvor.
Deprivilegirani učenci bi potemtakem v šoli morali dobiti več, kot bi dobili če teh neenakosti
ne bi bilo. Še več, neenaka obravnava bi morala izboljšati poloţaj in ţivljenjske prespektive
učencev. (prav tam, str. 71-72)
Da bi torej bile vsem zagotovljene enake moţnosti, postmoderne druţbe nekatere manjšine
privilegirajo oziroma jih pozitivno diskriminirajo. »Če hočemo posameznike, ki so po naravi
različni, postaviti v enak izhodiščni poloţaj, je nujno potrebno privilegirati deprivilegirane ali
deprivilegirati privilegirane« (Kodelja 2006, str. 30). Od tega, katere skupnosti drţava
priznava, je odvisno, katere skupine bo privilegirala oziroma pozitivno diskriminirala.
Pozitivna diskriminacija je v širšem pomenu politika izobraţevanja, katere cilj je pomagati

učencem, ki imajo teţave. (prav tam, str. 36) Objekt politike pozitivne diskriminacije so
posamezniki kot pripadniki specifičnih druţbenih skupin ali manjšin (rasnih, etičnih, verskih).
(prav tam) Osnovni cilj pozitivne diskriminacije je, ne le zagotoviti vsem enaka izhodišča za
uspešno šolanje, ampak doseči, da bodo učenci dosegli minimalne standarde izobraţenosti.
(prav tam, str. 45) V šolstvu se je pozitivna diskriminacija najpogosteje odraţala v obliki
kompenzacijskih programov (prav tam, str. 45-49), so pa tudi druge manj »agresivne« oblike
kot sta na primer uvedba tutorjev in štipendiranje deprivilegiranih.
Kodelja (2006, str. 71) opozarja, da je zagotavljanje popolne enakosti moţnosti v vzgoji in
izobraţevanu praktično nemogoče. Pravična šola je tista šola, ki »daje različnim učencem
različno z namenom izravnavanja objektivnih razlik in z ţeljo po doseganju enakih
rezultatov« (Peček in Lesar 2006, str. 9 ).
Na ravni sistema se pravičnost izraţa v povezavi z razumevanjem pravičnosti kot temeljne
prvine šole kot druţbene institucije, z zagotavljanjem enakih izobraţevalnih moţnosti, pa tudi
s financiranjem. (Kodelja 2006, str. 23) Na ravni šole in pouka, pa se odraţa v diferenciaciji,
pri razvrščanju učencev po sposobnostih v homogene skupine, pa tudi pri ocenjevanju in

kaznovanju. (prav tam)
Sprva so postmoderne druţbe zagotavljale enakost moţnosti z obveznim in brezplačnim
šolstvom za vse. Nato so videle rešitev v diferenciaciji, saj enakost izobraţevalnih moţnosti
zahteva neenako ponudbo in obravnavo. Problem pa je v tem, da je takšna rešitev lahko le
navidezna, saj lahko obravnava, ki je prilagojena razlikam med učenci, te razlike še poveča.
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(prav tam, str. 31) Kodelja (prav tam) opozarja na paradoks, saj ne glede na to, kakšno rešitev
izberemo, povečujemo začetne razlike med učenci.
Na ravni sistema se to odraţa v financiranju kompenzacijskih ukrepov za pomoč ranljivim
učencem. (Skubic Ermenc 2010a, str. 272) Ti ukrepi namreč izhajajo iz primanjkljajev teh
posameznikov in skupin. Da bi se temu izognili, se je potrebno zavzeti za enakost moţnosti in
enakost v participaciji, hkrati pa pripoznati kulturne specifike. (Gestettner v Skubic Ermenc
2010a, str. 272)
Prav zaradi pomanjkljivosti etike pravičnosti, ki lahko povzroča ločevanje, namesto
zdruţevanja otrok, je potrebno etiko pravičnosti dopolniti z etiko skrbi in konceptom
pripoznanja.
3.2 ETIKA SKRBI
Etika skrbi se je razvila kot kritika etike pravičnosti. Najprej se je razvijala v okviru
feminističnih študij, z njo sta se ukvarjali predvsem Gilliganova in Noddingsova. (Kroflič

2003, str. 24)
Za etiko skrbi je značilno razvijanje moralnih nagnjenj (skrb) nasproti učenju moralnih načel
(pravičnost), iskanje odzivov na reševanje posameznih problemov (skrb) nasproti načelom, ki
so obče uporabna (pravičnost), pozornost do odgovornosti in odnosov (skrb) nasproti
pozornosti do pravic in poštenosti (pravičnost). (Gilligan v Kymlicka 2005, str. 563)
Po Noddings (Kroflič 2003, str. 31) etika skrbi v nasprotju z racionalističnim konceptom
pravičnosti izhaja iz primarnosti odnosa skrbi za sočloveka, v kateri imata enako pomembno
vlogo »subjekt« in »objekt« skrbi. Kot zapiše Kroflič (prav tam), sta temeljna akta etike skrbi
»potopitev« v sočloveka ter »motivacijski premik«, ki ga lahko razumemo kot ţeljo po
pomoči sočloveku. V kontekstu etike skrbi je šola dolţna poskrbeti za skrbne učitelje, hkrati
pa učencem dati moţnost, da se preko izkušenj naučijo skrbeti za sočloveka in razvijajo
temeljno obliko skrbi. Etika skrbi je usmerjena v prepoznavanje potreb, relacij in odgovorov
na kontekst odnosa. Njen poudarek je na ţivljenju v skupnosti. Temeljne sestavine moralne
vzgoje, ki izhaja iz etike skrbi so: zgled, dialog, praktična izkušnja in potrditev. (prav tam)

Prispevek, ki ga je dala Rawlsova teorija pravičnosti javni šoli, je koncept šole kot pravične
skupnosti na podlagi sprejetih pravil bivanja in pravičnih odnosov, medtem ko se v okviru
etike skrbi razvije koncept prostovoljne pomoči. (Kroflič 2003, str. 34) Rawlsov koncept
pravičnosti izpostavi pravico do drugačnosti in do nujnosti pomoči prikrajšanim osebam.
Etika skrbi pa s koncepti »potopitve« v sočloveka in »motivacijskega premika« k pomoči
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sočloveku še intenzivneje usmerja k prepoznavanju potreb, odnosov in skrbi do sočloveka.
(Kroflič 2003, str. 33)
Etika skrbi in teorija pravičnosti lahko sluţita kot korektiv druga drugi. Šoli, ki temelji le na
etiki pravičnosti, lahko hitro očitamo »emocionalno nevključenost«, medtem ko lahko subjekt
etike skrbi zapade v subjektivnost, kar je v nasprotju z načeli pravičnosti. (prav tam, str. 32)
Etika skrbi je temeljna za vzpostavitev odnosov med večino in manjšino, saj »zagotavlja
občutek povezanosti in solidarnosti« (prav tam, str. 34).
3.3 KONCEPT PRIPOZNANJA
Z vidika interkulturnosti pa je ključen koncept pripoznanja. Koncept temelji na predpostavki,
da si vsi identiteni poloţaji zasluţijo, da jih sprejmemo, ravno tako kot si zasluţijo spoštljiv
odnos (Taylor v Kroflič 2009, str. 7). Pripoznanje pomeni več kot le priznavanje, da je nekdo
drugačen od nas in do čigar stališč imamo drugačno mnenje ter ga »toleriramo«. Pripoznanje
je zavzemanje kritičnih stališč do lastnih praks upoštevanja drugega kot drugačnega. (Kroflič

2009, str. 7) »Pripoznanje drugega pomeni zastaviti tudi lastno bivanje in vztrajanje v njem v
spopadu za pripoznanje« (Bingham v Kroflič, str. 7). Koncept pripoznanja je eden izmed
odgovorov postmoderne na to, »kako uveljaviti pozitiven odnos do drugačnosti in raznolikosti
kot osrednjo vrednoto časa, v katerem ţivimo« (Burbules in Rice v Kroflič 2009, str.7) Naš
odnos in naša stališča do drugega kot drugačnega ne smejo biti pogojena z našimi predsodki
ali ocenami, niti ne smejo temeljiti zgolj na distanciranem in empatičnem odnosu do drugega,
ampak morajo pomeniti jasno sprejetje drugega kot drugačnega. (Kroflič 2009, str. 7) Zahteva
po pripoznanju pomeni to, da je drugačnost javno sprejeta kot del »normalnih« moţnosti ter
da nosilcev ne zaznamuje kolektivna identiteta in izključenost. (Mikulec 2010, str. 265) V
ospredju je zahteva, da »identitetni/druţbeni status drugega ne sme biti ovira pri doseganju
druţbenih poloţajev, dobrin in svoboščin« (Kroflič 2009, str. 8). Korektiv Rawlsove teorije
pravičnosti je torej pravično pripoznanje. (prav tam, str. 10)
Če koncept pripoznanja veţemo na multikulturna okolja, to na eni strani pomeni sprejetje
»manjšinskih identitetnih skupin kot enakovrednih subjektov dogovarjanja« (Kroflič 2009,
str. 11), na drugi strani pa stroko zavezuje k zavedanju in soočanju z lastnimi odzivi, ki jih

ima do manjšinskih skupin (prav tam). Naloga učitelja je v tem, da učencu pomaga zgraditi
individualno razumevanje lastne kulture, ne pa da jo le zazna in se nanjo ne odziva. (Mikulec
2010, str. 263)
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3.4 OPREDELITEV MANJŠIN
Če ţelimo posamezne skupine privilegirati, jih moramo najprej opredeliti. Po Kymlicki (2005,
str. 489) lahko v zahodnih demokracijah opredelimo pet tipov etnokulturnih skupin, in sicer
narodne manjšine, priseljence, metojke, izolacionistične etnoreligiozne skupine in rasnokastne
skupine.
Narodne manjšine so po Kymlicki (2005, str. 489) skupine, ki so v svojih zgodovinskih

domovinah, še preden so bile vključene v širše drţave, oblikovale celovite in delujoče druţbe.
Narodne manjšine razdeli na »podrţavne narode« in »staroselske prebivalce«. Poddrţavni
narodi so tisti, ki so v preteklosti imeli lastno drţavo ali pa so si prizadevali zanjo. Staroselci
pa so tisti, katerih tradicionalno ozemlje so naselila druga ljudstva, bodisi z nasiljem bodisi s
pogodbami priključenim drţavam. Poddrţavni narodi se zavzemajo za status, ki bi bil
podoben statusu nacionalnih drţav ter da bi imeli podobne ekonomske in druţbene institucije
in doseţke, medtem ko se staroselci zavzemajo za ohranitev tradicije in kulturne dediščine. Če
se osredotočimo na špansko drţavo, lahko rečemo, da so primer poddrţavnih narodov Baski
in Katalonci. (prav tam, str. 490) Za narodne manjšine je značilno, da se upirajo
narodotvornosti, ţelijo si ohranitve lastne kulture in jezika ter si ponovno pridobiti ali ohraniti
svoje samoupravne institucije. Za dosego teh ciljev narodne manjšine zahtevajo neko obliko
avtonomije. (prav tam, str. 490-491) V Španiji so to dosegli z Ustavo 1987, ko so drţavo
razdelili na 17 avtonomnih skupnosti, med katerimi Baskija, Galicija, Katalonija in
Andaluzija uţivajo višjo stopnjo avtonomije od drugih. (Moreno 2004, str. 2)
Kymlicka (2005, str. 495) opredeli priseljenske skupine kot tiste skupine, »ki so jih oblikovale

odločitve posameznikov in druţin, da zapustijo drţavo izvora in emigrirajo v drugo druţbo, s
čimer so pogosto zapustili tudi svoje prijatelje in sorodnike«. Razlogi za emigracijo so
ponavadi ekonomski, pa tudi politični. Avtor razlikuje med dvema kategorijama priseljencev;
med tistimi, ki imajo pravico postati drţavljani (priseljenci), in tistimi, ki te pravice nimajo
(metojki). Priseljenci so ljudje, ki imajo pravico, da v določenem časovnem obdobju pod
izpolnjenimi minimalnimi pogoji dobijo drţavljanstvo. Ker so priseljenske skupine ponavadi
premajhne in ozemeljsko razpršene, je teţje pričakovati, da bi bile njihove zahteve po
avtonomiji enake zahtevam narodnih manjšin. Prav tako je redkost, da bi priseljenske skupine
ogroţale narodotvornost, kaj šele da bi teţile k odcepitvi. (prav tam, str. 496) Se pa
priseljenske skupine z drţavo okolja pogajajo o pogojih integracije. Prizadevajo si k ohranitvi
svoje lastne kulture in tradicije ter zahtevajo bolj »multikulturen« pristop k integraciji. Zato se
drţave okolja ne bi smele počutiti ogroţene, ampak bi morale tem skupinam dati večje
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pripoznanje in sprejemljivost za njihove potrebe. (prav tam) Če ţelimo, da bo integracija
priseljencev uspešna, jim moramo zagotoviti »posebne ugodnosti« kot so na primer storitve v
maternem jeziku. Zagotoviti moramo, da skupne institucije, v katere naj bi se priseljenci
integrirali, poskrbijo za enako mero spoštovanja, pripoznanja in prilagojenosti identitetam in
praksam priseljencev, kakor so poskrbele za identitete in prakse večine. (prav tam, str. 497)
Obstajajo pa tudi priseljenci, ki nimajo moţnosti postati drţavljani in, ki jih Walzer (v
Kymlicka 2005, str. 501) poimenuje metojki. V to skupino spadajo nezakoniti priseljenci in
začasni priseljenci (begunci, iskalci azila). S perspektive drţave gostiteljice to niso dolgoročni
prebivalci, niti niso bodoči drţavljani, kljub temu pa se v drţavi pogosto naselijo za stalno.
Med metojke Kymlicka (2005, str. 502) šteje tudi Severnoafričane v Španiji. Najosnovnejša
zahteva metojkov je, da si uredijo status tujca s stalnim prebivališčem ali pridobitev dostopa
do drţavljanstva. V večinsko druţbo ţelijo vstopiti po »priseljenski poti«, čeprav sprva niso
bili sprejeti kot priseljenci. (prav tam, str. 502) Metojkom, ki so se v zahodnih druţbah
naselili bolj ali manj za stalno, dajejo moţnost, da se v druţbo integrajo kot zakoniti

priseljenci. To je pomembno iz dveh vidikov; na eni strani se druţbe s tem izognejo nasilju in
rasnim napetosti, po drugi strani pa jim to nalaga morala in ideja o liberalnih demokracijah.
(prav tam, str. 503)
Rome Kymlicka (Kymlicka in Norman 2000, str. 23) uvršča med rasnokastne ali »Sui
generis« skupine, to so skupine, ki jih zaradi njihovih posebnih značilnosti, ne moremo
vključiti v nobeno izmed zgoraj naštetih. Njihova domovina je povsod in nikjer. (prav tam)
Kar se tiče integracije, bi lahko našli skupne točke s staroselci, saj si Romi v prvi vrsti
prizadevajo za ohranitev lastne kulture in jezika.
Vsem naštetim skupinam je skupno, da se zavzemajo za spremembo pogojev in omejitev pri
integraciji v širšo druţbo. (Kymlicka 2005, str. 508)
Če ţelijo zahodne druţbe braniti svojo narodotvornost v skladu z idejo o liberalni demokraciji
in z razumevanjem za etnokulturno pravičnost, morajo (prav tam):


Vsakemu, ki ţivi na drţavnem ozemlju dati moţnost, da pridobi drţavljanstvo in
postane enakopraven član naroda, če si to ţeli.



Če manjšine doţivljajo pritisk, da se integrirajo v narod, naj bo ta integracija

institucionalna in lingvistična, ne pa za kulturna. Naj ne gre za privzemanje
ţivljenjskih navad in tradicij večinske kulture.


Narodnim manjšinam dati moţnost za graditev svojega lastnega naroda in jim
omogočiti, da ohranijo posebno societalno kulturo.
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4 EVROPSKA INTEGRACIJSKA POLITIKA
Pri oblikovanju in razvoju nacionalnih šolskih kurikulov se v sodobnosti evropske drţave
zgledujejo po evropski integracijski politiki, katere trend je pravična in enakovrednejša šola
(Skubic Ermenc 2010b, str. 79). Pomembno vlogo pri oblikovanju evropske integracijske
politike imata Svet Evrope in Evropska komisija.2 Evropska integracijska politika gre
trenutno v smeri pozitivne diskriminacije vseh marginaliziranih skupin in zagovarja pravično,

enakovrednejše izobraţevanje, individualizacijo vseh učencev ter temelji na sodelovanju,
strpnosti, nediskriminaciji in izmenjavi kultur. (Skubic Ermenc 2010b, str. 79, 80)
To skuša doseči preko različnih priporočil, smernic, priročnikov drţavam članicam EU, pa
tudi tistim evropskim drţavam, ki to niso. Gre za usmeritve, ki naj ne bi posegale v suverenost
in integriteto drţav, obenem pa bi krepile skupne ideje o pravični in egalitarnejši šoli. (prav
tam)
Na področju urejanja integracijske politike v evropskem prostoru sta sedaj aktualna dva
dokumenta, in sicer Zelena knjiga o migracijah in mobilnosti: izzivi in priloţnosti za
izobraţevalne sisteme EU (2008 v nadaljevanju Zelena knjiga), Evropske komisije, in Bela
knjiga o medkulturnem dialogu – »Ţiveti skupaj kot enaki v dostojanstvu« (2009 v
nadaljevanju Bela knjiga), ki jo je pripravil Svet Evrope. Namen obeh dokumentov je pomoč
pri vzpostavitvi pravičnega šolstva za doseganje enakovrednih učnih doseţkov, vendar pa so
med njima razlike, na katere je opozorila Skubic Ermenc (2010b, str. 81-83). Zelena knjiga
obravnava le »posebno skupino otrok«, in sicer otroke priseljenskega ozadja, ostalih pa ne
(prav tam), Bela knjiga pa se naslavlja na celotno populacijo, pri čemer je sredstvo za uspešno

integracijo posameznikov spodbujanje interkulturnega dialoga in demokratična obravnava
kulturnih raznolikosti. (Bela knjiga... 2009, str. 6)
Kako je v Beli knjigi opredeljen interkulturni dialog? Interkulturni dialog pomeni »odprto in
spoštljivo izmenjavo mnenj med posamezniki, skupinami različnega etničnega, kulturnega,
verskega in jezikovnega ozadja ter dediščino na podlagi medsebojnega razumevanja in
spoštovanja«. (prav tam, str. 11) Pomeni svobodo in sposobnost posameznika, da se izrazi,
hkrati pa od njega pričakuje pripravljenost in zmoţnost poslušati mnenja drugih. Interkulturni
dialog pripeva k politični, socialni, kulturni in gospodarski integraciji in povezovanju kulturno

2

Svet Evrope je vseevropska organizacija (povezuje 47 evropskih drţav), katere poslanstvo je spodbujanje
demokracije ter varovanje človekovih pravic in pravne drţave v Evropi. Evropska komisija je izvršni organ
Evropske Unije, ki skrbi za pravilno izvajanje določb pogodb in sklepov institucij Unije. (Svet Evrope na kratko
2011).
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raznolikih druţb. Interkulturni dialog spodbuja enakopravnost, človeško dostojanstvo in
občutek skupnega cilja. Trudi se razviti globlje razumevanje različnih svetovnih nazorov in
praks za večjo participacijo, saj se na ta način krepita strpnost in spoštovanje do drugih.
Interkulturni dialog je sredstvo za dosego temeljnih ciljev, kot so spoštovanje človekovih
pravic, demokracije in načel pravne drţave. Ne dopušča marginalizacije ali izključevanja
posameznikov in je sredstvo mediacije ter sprave. Spodbuja integracijo in socialno kohezijo,
pri čemer se opira na načela svobodne izbire, svobodnega izraţanja, enakopravnosti, strpnost
in medsebojnega spoštovanja človeškega dostojanstva. (prav tam, str. 16) Bela knjiga
poudarja univerzalne vrednote3, ki omogočajo okvir za kulturo strpnosti in, ki temeljijo na
aktih o človekovih pravicah ter presegajo »večinske« in »manjšinske« kulturne tradicije.
Poudarja pomen aktov o človekovih pravicah, saj priznavajo skupno človečnost in edinstveno
individualnost vseh ljudi. Iz teh aktov izhaja priznavanje dostojanstva vsakega človeka in je
nad pravicami, ki jih ima posameznik kot drţavljan posamezne drţave. (prav tam, str. 13)
Zelena knjiga oţje razume uspešno integracijo priseljencev v smislu spoštovanja vrednot in
temeljnih pravic drţave gostiteljice ter v smislu dvigovanja zaposlitvenih moţnosti v drţavi
gostiteljici. (Skubic Ermenc 2010b, str. 83) Multikulturnost in multikulturno vzgojo pa Zelena
knjiga opredeljuje kot »nekaj več« v izobraţevanju populacije. (prav tam)
Carrera (v Skubic Ermenc 2010b) opozarja na negativno stran sedanjega razumevanja
integracije priseljencev v evropski politiki. Sprva je bila namreč integracija razumljena kot
dvosmerni proces prilagajanja tako priseljencev, kot tudi drţavljanov, v zadnjem času se
vedno bolj poudarja prilagajanje priseljencev, umika se odgovornost s strani drţavljanov, kar
kaţe na vedno večjo enosmernost procesa z ţeljo po nadzoru migracij. (prav tam, str. 80-81)
S. Benhanib (2010, str. 11) se sprašuje, kakšna je integracija tujcev, priseljencev, iskalcev
azila, beguncev in drugih v obstoječe politične skupnosti. Integracijo veţe na idejo o
političnem članstvu, ki so ga moderne nacionalne drţave uredile v okviru nacionalnega
drţavljanstva. Nova značilnost modernih drţav namreč je, da se njihova nacionalna
suverenost vedno bolj rahlja, oblikujejo se novi načini povezovanja, ki od drţav terjajo
določeno mero prilaganja. »Pojavljajo se nove oblike članstva, zato meje politične skupnosti,

3

»Sodobne demokratične druţbe temeljijo na vrednotah oz. kulturi, ki jih lahko poimenujemo drţavljanske
vrednote oz. drţavljanska kultura (enakost, enakopravnost, pravičnost za vsakega posameznika itn.).« (Rex v
Skubic Ermenc 2006, str. 155). Značilnost teh vrednot, ki so utemeljene na deklaraciji o človekovih pravicah, je,
da so univerzalne in hkrati diskurzivne, kar pomeni, da so stalno podvrţene spremembam in dopolnitvam. Te
vrednote so v svojem bistvu partikularne, vendar jim je sodobna druţba podelila status univerzalnosti. (Skubic
Ermenc 2006, str. 155)
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kakor jih opredeljuje sistem nacionalne drţave, za urejanje članstva niso več primerne.« (prav
tam)
S. Benhabib ţeli pokazati, da ima gibanje ljudstev prek nacionalnih meja pomembno vlogo v
medrţavnih odnosih in pri oblikovanju teorije pravičnosti. Opozarja na protislovje med
deklaracijami o človekovih pravicah na eni strani, in zahtevami drţav po ohranitvi suverenosti
in nadzoru nad nacionalnimi mejami. (prav tam, str. 12)
Deklaracije o človekovih pravicah so univerzalne, splošno veljavne, zato imajo prednost pred
zagovarjanjem kakršnekoli drţavne suverenosti.
Kje je potemtakem srednja pot med deklaracijami o človekovih pravicah in zahtevami drţav
po suverenosti in nadzoru meja? S. Benhabib vidi rešitev v nadnacionalnih prostorih za
demokratične navezanosti in delovanje, ki bi jih bilo potrebno razvijati skupaj z obstoječimi
političnimi skupnostmi, ne pa namesto njih. Meni, da je potrebno »upoštevati zahteve
različnih demokratičnih skupnosti, vključno z njihovimi različnim kulturnim, pravnim in
ustavnim samorazumevanjem, ob tem pa krepiti njihove zaveze do nastajajočih norm

kozmopolitske pravičnosti«. (prav tam)
In prav to je tudi bistvena ideja interkulturnosti: na eni strani spoštovanje temeljnih
človekovih pravic vseh, pa četudi so to priseljenci, begunci, azilanti, Romi, na drugi strani pa
ohranitev suverenosti neke drţave. Meje so vedno bolj prepustne, nacionalne drţave pa se
bodo s kulturno in etnično raznolikostjo spopadale na druge načine. Bela knjiga (2009, str. 13)
vidi rešitev v interkulturnem dialogu, ki temelji na univerzalnih vrednotah, ki presegajo
partikularne kulturne tradicije. To opravičuje z dejstvom, da raznolikost brez kakršnihkoli
skupnih vrednot in solidarnosti onemogoča vzajemno priznavanje in socialno vključenost.
Zato je nujno potrebna etika spoštovanja dostojanstva vsakega posameznika in sprejemanje
širšega sveta. (prav tam)
S. Benhabib (2010, str. 13) se sicer pri vprašanju človekovih pravic omeji na priseljence,
tujce, nedomačine in druge ter vidi odgovor v »pravičnem članstvu«, ki med drugim pomeni,
da je »pravna oseba upravičena do nekaterih neodtujljivih pravic, ne glede na status svojega
političnega članstva« (prav tam). S tem nas avtorica opozarja, da nimajo pravic samo narodne
manjšine, ki so si pravice priborile na druge načine (npr. zaradi trajnosti poselitve), ampak da

imajo pravice tudi »brezpravni« - celo tisti, ki na nelegalni način pridejo v drţavo.
Vloga interkulturne pedagogike je v krepitvi demokratičnih odnosov med člani neke
skupnosti, ki spodbuja razvoj občečloveških vrednot in ki poziva vse člane šolske skupnosti k
skupni odgovornosti.
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Druga prednostna naloga evropske integracijske politike je dandanes spodbujanje
večjezičnosti4. (Mijares 2009, str. 7) Leta 1992 je Svet Evrope izdal Evropsko listino o
regionalnih in manjšinskih jezikih, saj so na ta način ţeleli zaščititi in spodbuditi razvoj
regionalnih in manjšinskih jezikov, vendar pa v njej niso bili vključeni jeziki priseljencev
(Extra in Gorter 2001 v Mijares 2009, str. 7). Po mnenju McPake idr. (2007, str. 8) sta bila za
evropsko politiko 20. stoletja na področju jezikov značilna enojezičnost in separatizem. Ob
prehodu v novo tisočletje pa je v Evropi prišlo do preobrata v smeri večjezičnosti in
celostnega pristopa. (prav tam) To je med drugim prineslo tudi pravico priseljencem do
učenja maternega jezika v drţavi okolja. Večjezičnost ni več samo soobstoj različnih
jezikovnih skupin znotraj neke drţave, ampak gre za priznavanje in upoštevanje dejstva, da je
evropski prostor sestavljen iz »utrjenih«5 večjezičnih druţb. To pomeni, da se je priseljenska
populacija v nekem okolju ustalila in da ne moremo govoriti več o »priseljenskih« jezikih,
ampak postanejo ti del širše skupnosti. (McPake idr. 2007, str. 20). Povedano drugače,
priseljenski jeziki niso samo jeziki »rezidentov«, ampak naj postanejo del dediščine neke

druţbe. (Moyer in Martín Rojo 2007 v Mijares 2009, str.7)
Mijaresova meni, da je doseţek evropske jezikovne politike od leta 1992 stališče, da učenje
jezika okolja ne pomeni tudi opustitve maternega jezika. (Mijares 2009, str. 8)
Kljub smernicam na nadnacionalni ravni o integracijski politiki, pa se drţave same odločajo,
kakšna bo njihova integracijska politika, na kar vplivajo različni dejavniki kot so zgodovinski
razvoj posamezne drţave, njihova kultura in drţavna politika. (Mijares 2009, str. 5)

4

Ang. plurilingualism.
Uporabljam prevod Mete Grosman, ki je v članku »Plurilingvalnost in posredovanje (mediacija)« (v Erţen idr.
2011, str. 16) prevedla angleški termin „plurilingualism‟ v Skupnem evropkem jezikovnem okviru (še pred
izdajo slovenskega prevoda) z besedo plurilingvalnost oz. večjezičnost. V slovenskem prevodu Skupnega
evropskega jezikovnega okvira (2011, str. 26) se prevod angleške besede „plurilingualism‟ glasi raznojezičnost.
»Raznojezičnost se razlikuje od večjezičnosti (ang. multilingualism), ki je znanje več jezikov ali soobstoj
različnih jezikov v neki druţbi. Večjezičnost lahko doseţemo preprosto tako, da povečamo število jezikov, ki so
na voljo v neki šoli ali izobraţevalnem sistemu, ali tako, da učence spodbujamo k učenju več kot enega tujega
jezika, ali tako, da zmanjšujemo prevlado angleščine v mednarodnem sporazumevanju. Raznojezičnost pa gre
dlje in poudarja dejstvo, da posameznik takrat, ko se njegove izkušnje z jezikom v različnih kulturnih kontekstih
širijo, od jezika v domačem okolju do jezika v širši druţbi in nato do jezikov drugih ljudstev (ne glede na to, ali
se jih je naučil v šoli ali neposredno v drugojezičnem okolju), teh jezikov in kultur v miselni predstavi ne ločuje
kot nečesa samostojnega in posebnega, temveč gradi sporazumevalno zmoţnost, h kateri prispevajo celotno
znanje in izkušnje z jezikom ter v kateri se vsi jeziki povezujejo in medsebojno delujejo. V različnih okoliščinah
lahko prilagodljivo aktivira različne dele te zmoţnosti, da doseţe učinkovito sporazumevanje s konkretnim
sogovorcem.« (prav tam)
5
Ang. settled communities.

19

5 EMPIRIČNI DEL
5.1 OPREDELITEV PROBLEMA
V diplomski nalogi me zanima, ali in na kakšen način andaluzijske osnovne šole uresničujejo
načelo interkulturnosti ter kako jih pri tem podpirata drţava in avtonomna skupnost. Posebno
pozornost bom namenila učencem priseljenskega ozadja, ki ţivijo v Andaluziji.

Najprej bom analizirala špansko šolstvo in njegov razvoj skozi zgodovino pri tem bom
upoštevala zgodovinske in druţbeno politične značilnosti Španije. Na kratko bom predstavila
Andaluzijo kot špansko avtonomno skupnost, ki je enota moje področne študije. Nato bom na
kratko predstavila španski izobraţevalni sistem. Analizirala bom, kako se interkulturnost
odraţa v dokumentih na nacionalni ravni, kako se Španija sooča z izzivi priseljevanja,
predstavila bom manjšinske skupine, ki ţivijo v Andaluziji. Sledil bo pregled zakonskih
okvirov, ki obravnavajo vprašanja interkulturnosti v šolstvu ter kurikularnih smernic za
obravnavo posameznih kulturnih in etničnih skupin v andaluzijskem vzgojno-izobraţevalnem
sistemu. Pri spoznavanju uresničevanja načela interkulturnosti neposredno v šolskem okolju
se bom omejila na andaluzijske osnovne šole. Izbira Andaluzije temelji na ugotovitvi, da je
Andaluzija ena izmed kulturno in etnično najbolj raznolikih španskih avtonomnih skupnosti
ter zaradi tega tudi med najzanimivejšimi za preučevanje. Na osnovi rezultatov raziskav
španskih avtorjev bom opisala dejavnosti, ki jih izvajajo nekatere andaluzijske osnovne šole
(OŠ Costa del Sol, OŠ Santa María del Águila).
5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
I. Sklop: Zgodovinski in politični kontekst ter izobraţevalni sistem Španije
1. Kakšen je razvoj španske drţave in njenega šolstva?
2. Kakšne so temeljne značilnosti španskega šolskega sistema?
II. Sklop: interkulturnost na ravni nacionalnih in andaluzijskih zakonodajnih podlag
3. Ali imajo vsi, ki ţivijo na španskem nacionalnem ozemlju enake pravice do obveznega
izobraţevanja?
4. Ali španska šolska zakonodaja zagotavlja vsem enake moţnosti in pogoje za obvezno
izobraţevanje? Kako so deljene pristojnosti med drţavo in avtonomnimi skupnostmi?
5. Ali španska šolska zakonodaja vsebuje sestavine interkulturnosti?
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6. Ali španska šolska zakonodaja pozitivno diskriminira posamezne etnične in kulturne
skupine oz. posameznike? Če da, katere so te skupine? Kaj jim nudi?
III. Sklop: interkulturnost na ravni nacionalnega in andaluzijskega kurikula
7. Ali in kako španske kurikularne smernice spoštujejo načelo interkulturnosti?
8. Kakšna je stopnja avtonomnosti avtonomnih skupnosti pri oblikovanju učnih načrtov?
9. Kakšni so ukrepi Andaluzije kot avtonomne skupnosti v osnovnih šolah za uresničevanje
načela interkulturnosti?
10. Ali so posamezne manjšinske skupine pozitivno diskriminirane? Kakšnih ukrepov so
deleţne? Ali obstajajo skupine brez pravic?
11. Ali drţavna izobraţevalna politika spodbuja večjezičnost v šolah? Če da, ali podpira
učenje manjšinskih jezikov?
12. Ali in katere skupine učencev so v Španiji in v Andaluziji deleţne izobraţevanja v
maternem jeziku? Kako je pouk materinščin vključen v šolski kurikul?

13. Ali in katere skupine učencev so v Španiji in v Andaluziji deleţne dodatnega pouka jezika
okolja?
14. Ali, in če da, katere oblike učne pomoči andaluzijske šolske oblasti financirajo in
spodbujajo v namen dvigovanja učnega uspeha učencev priseljenskega ozadja in krepitve
njihovih kulturnih identitet?
IV. Sklop: interkulturnost na ravni šole
15. Kakšne ugotovitve o interkulturnih praksah v andaluzijskih šolah prinašajo raziskave
španskih raziskovalcev interkulturnosti?
16. Kako raziskovalci interkulturnosti v Španiji ocenjujejo stališča andaluzijskih učiteljev do
interkulturnosti?
17. Ali so po ugotovitvah španskih raziskovalcev andaluzijske osnovne šole inkluzivno
naravnane?
5.3 METODA RAZISKOVANJA

Za svojo raziskavo sem izbrala področno študijo, ki je po Baradayu (1964, str. 10 in Manzon
2007, str. 86, 87), pogosto uporabljen pedagoški pristop v primerjalni pedagogiki. Namen
področne študije je pridobiti poglobljen vpogled v izobraţevalni sistem posamezne drţave.
Ključnega pomena je opis izobraţevalnega sistema in širšega zgodovinskega in kulturnega
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konteksta. Temu sledi sistematično zbiranje podatkov o raziskovalni problematiki ter se na
koncu zaključi z interpretacijo. (Bereday 1964, str. 10-21). Beraday je področne študije
razumel v smislu študije celotnega sistema izobraţevanja, Bray in Thomas (1995, str. 475), pa
sta pokazala, da jih je mogoče izpeljati tudi na posameznih elementih sistema in na manjših
geografskih enotah. Naša raziskava zajema področje interkulturne politike in interkulturnih
praks v Andaluziji.
Za pridobivanje podatkov o druţbeno-zgodovinskem kontekstu, smo uporabili sekundarne
vire (Bahamonde Magro in Otero Carvajal 2004, Evolución del sistema... 2004, Geografía de
España... 2008), za opis interkulturnih politik in praks pa tako primarne kot sekundarne vire:
za analizo zakonodajnih in kurikularnih rešitev smo uporabili primarne vire, in sicer uradno
dokumentacijo španskih in andaluzijskih oblasti (Constitución Española 1978, Currículo de
Andalucía 2009, Estructuras de los sistemas... 2009, Fichas breves... 2009, LODE 1985,
LOGSE 1990, Organización del sistema... 2009, Orden de 10 de agosto... 2007). Za opis
interkulturnih pedagoških praks v andaluzijskih osnovnih šolah pa smo se oprli na sekundarne

vire (Fernández Pérez in Bueno Jiménez 2009, Olmos Alcaraz 2004, 2010, Oucharqui Stitou
in García Pérez 2008). Različnost virov bo pri interpretaciji upoštevana.
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6 ŠPANSKO ŠOLSTVO
6.1 KRATEK ORIS NASTAJANJA ŠPANSKE DRŢAVE IN NJENEGA
ŠOLSKEGA SISTEMA SKOZI ZGODOVINO
Zgodovino nastanka španske drţave je mogoče postaviti v 5. stoletje, ko so se na Iberski
polotok naselili germanski Vizigoti in tam oblikovali prvo večjo skupnost. Kasneje je bilo to
območje prizorišče osemstoletnih sporov za nadvlado Iberskega polotoka med Arabci in
kristjani. Proti koncu 15. stoletja se je v procesu rekonkviste oblikovala tudi španska
drţavnost. S poroko Ferdinanda Aragonskega in Izabele Kastiljske je Španija z naknadno
pridruţitvijo Navare pridobila današnje meje. (Lazarević 2006, str. 76)
V obdobju kolonizacije je Španija osvojila velik del sveta, predvsem območja v Srednji in
Juţni Ameriki, zato je bila v 16. stoletju prvovrstna evropska in vojaška sila. Španski imperij
je bil ogromen, z njegovo širitvijo pa se je širila tudi španska kultura, ki je hkrati vplivala na
razvoj avtohtonih kultur na kolonialnih ozemljih. Posledice so vidne še danes, saj španščino
kot materni jezik govori več kot 200 milijonov svetovnega prebivalstva. (prav tam, str. 76)
Španija s kolonijami in bogastvom dolgoročno ni zgolj pridobila. Na njihov račun je namreč
izgubljalo domače prebivalstvo, saj Španci niso vlagali v krepitev lastnega gospodarstva. S
prenehanjem dotoka sredstev iz kolonij, je Španija izgubljala moč na mednarodnem
prizorišču. V 18. stoletju sta jo povsem zasenčili Francija in Britanija, v začetku 19. stoletja
pa so se začele osamosvajati španske nadvlade ameriške kolonije. (prav tam, str. 76)
V 19. stoletju je bila Španija politično, ekonomsko in socialno nestabilna drţava. Posledica

teh nestabilnosti je bila drţavljanska vojna, ki je izbruhnila leta 1936, ko je oblast prevzel
general Franko. Z njegovo zmago se je v Španiji vzpostavil avtoritaren reţim, ki je trajal
štirideset let in ki je zavračal liberalno-demokratične pravice in svoboščine v španski druţbi.
Španska drţava v drugi svetovni vojni ni sodelovala. Zaradi fašistične narave njene
notranjepolitične in gospodarske ureditve je bila Španija v mednarodni osami. Amerika in
zahodnoevropske drţave so ji preprečevale vstop v različne mednarodne organizacije. V
obdobju hladne vojne je Španija Ameriki zagotovila pravico do oporišč v Španiji in si tako, v
zameno za izvedbo določenih reform, odprla vrata na mednarodno prizorišče. (prav tam, str.
76-77)
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Zgodovina španskega drţavnega šolstva6 (Evolución del sistema 2004..., str. 1-12) sega v 19.
stoletje, in sicer je bila zamisel o drţavnem šolstvu najprej zapisana v ustavi iz leta 1812. V
njej je bilo zapisano spoštovanje načel svobode, enakosti in lastnine ter zakonov, ki so nad
kraljevo oblastjo. Ustava je prvič v španski zgodovini zajemala tudi poglavje o javni vzgoji in
izobraţevanju. Med pomembnimi mejniki te ustave je bilo zagovarjanje pomembnosti
osnovnošolske vzgoje in izobraţevanja za vso populacijo in poenotenje učnih načrtov za vso
drţavo. Leta 1821 je zaţivel zakon Manuela J. Quintane, ki zagovarja enakost, univerzalnost,
enotnost, splošno dostopnost šolstva in svobodo izbire. Kasnejša uredba iz 1821 je potrdila
tristopenjski sistem šolstva in ga razdelila na primarno, sekundarno in terciarno izobraţevanje.
V uredbi je bila zapisana tudi razmejitev med javnim in zasebnim šolstvom in brezplačnost
javnega šolstva. Istega leta je Španija doţivela drţavni udar in osnovno šolstvo se je vrnilo v
roke Cerkve. Leta 1823 se je obnovil absolutizem Ferdinanda VII., sledilo je uzakonjenje
različnih reform z namenom širjenja idej absolutizma preko javnega šolstva. Z vladanjem
Maríe Cristine, leta 1833, se je začelo tako imenovano »liberalno« obdobje, za katerega je bila

značilna sekularizacija šolstva. Med vladavino Isabel II. so bili postavljeni temelji modernega
šolskega sistema, uzakonil pa se je tudi Zakon Moyano, ki je definiral izobraţevalne stopnje,
uredil javne in zasebne ustanove, izobraţevanje in nabor učiteljev ter upravo na področju
šolstva. Leta 1868 je izbruhnila revolucija, pet let kasneje pa je bila razglašena Prva španska
republika, v obdobju katere je bilo značilno poudarjanje akademske svobode. Sledilo je
obdobje (1874-1923) ustavne monarhije, ki je bilo izrazito konzervativno, vendar je znalo
zdruţiti svoje ideje s progresivnimi načeli deklaracije o človekovih pravicah, splošne volilne
pravice in verske strpnost. Kljub temu pa na področju šolstva niso prišli do konsenza med
Cerkvijo in drţavo. Ustava je sicer priznavala katoliško vero kot uradno religijo, vendar je na
drugi strani zagovarjala versko svobodo. Ob koncu 19. stoletja je šola pridobivala na pomenu.
Španija je izgubljala kolonije in videla rešitev iz politične in gospodarske krize doma, v šolah.
Izvedejo se številne reforme. V obdobju Druge republike (1931-1936) in z novo ustavo se
razglasi brezplačnost in obveznost osnovne šole, akademska svoboda in laičnost šole. V
osnovnih šolah se je uredil status dvojezičnosti, kar je pomenilo, da v šolah poučujejo uradne
jezike avtonomnih skupnosti in ne le kastiljščino. Verski pouk ni bil več obvezen. (prav tam,

str. 4)

6

Pri opisu moderne zgodovine španskega drţavnega šolstva se opiram na članek Ministrstva za šolstvo (prej
Ministrstvo za šolstvo, kulturo in znanost) iz leta 2004 (Evolución del sistema... 2004).
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Leta 1936 je izbruhnila drţavljanska vojna pod vodstvom generala Franka, ki je pretresla
druţbeno, kulturno in politično ţivljenje. Takratni reţim je ohranil obstoječ šolski sistem in je
videl šolo kot prenašalko ideologije. Namen vzgoje in izobraţevanja je bila širitev katoliške
vere in krepitev nacionalne zavesti. Značilnosti španskega sistema po drţavljanski vojni so
bile: vzgoja in izobraţevanje sta v skladu s katoliško moralo in dogmo, verski pouk v šolah je
obvezen, pravica Cerkve, da opravlja inšpekcijski nadzor v šolah in politizacija vzgoje in
izobraţevanja. Drţava je popolnoma prepustila šolo Cerkvi in prekinila ter zavračala vse, kar
je nastalo v prejšnjem sistemu, kot je prenova pedagoških metod in izboljšanje poučevanja.
Učenci so bili v šolah ločeni po spolu. Povečala sta se elitizem in diskriminacija, in sicer je
bila smer »Bachillerato«7 za elite, srednja poklicna stopnja8 za niţje druţbene razrede. V
petdesetih letih sta se še vedno ohranjala konfesionalnost in vpliv Cerkve, zmanjšala pa sta se
patriotizem in politična indoktrinacija strokovnih delavcev šole. V šestdesetih je Španijo
zaznamovala industrializacija in s tem posledično gospodarska rast, ki pa ni privedla do
reforme šolstva. Leta 1970 je bil zasnovan prvi zakon (LGE), ki ureja celoten španski šolski

sistem. Cilj tega zakona je bil, da bi presegel notranje razlike in odgovoril na potrebe takratne
Španije. Ta zakon je predvidel enoten, nediskriminatoren in fleksibilen sistem (odprava
elitizma, ustvarijo se prehodi med različnimi programi in smermi). Sistem se je oblikoval v
štiri ravni: predšolska vzgoja, splošno temeljno izobraţevanje, srednje izobraţevanje in
univerzitetno izobraţevanje. (prav tam, str. 1-7)
Šele po Frankovi smrti, leta 1975, se je začela počasna obnova drţave in tako imenovano
obdobje tranzicije. Na oblast je prišel kralj Juan Carlos I. Drţava se je leta 1978 preoblikovala

v demokratično parlamentarno monarhijo. (Lazarević, str. 77) Zakonodajno oblast v drţavi
izvaja parlament (Cortes Generales), ki ga sestavljata poslanska zbornica in senat; izvršno
oblast ima vlada; sodno oblast pa sodišča glede na hierarhijo. Leta 1986 se Španija vključi v
Evropsko gospodarsko skupnost, predhodnico Evropske Unije. (Geografía de España... 2008,
str. 213)
Današnji zakonodajni okvir španskega šolskega sistema še vedno temelji na ustavi iz leta
1978. Glavne značilnosti šolskega sistema po Frankovi smrti so: pravica do brezplačnega in
7

Danes je »Bachillerato« akademska veja višje sekundarne stopnje in traja šolski dve leti. Cilj Bachillerata je
priprava učencev na univerzitetno šolanje oziroma na višje poklicno šolanje in priprava na vstop na delo.
(Organización del sistema... 2009, str. 133) Učenci lahko izbirajo med tremi smermi izobraţevanja: znanost in
tehnologija, humanistika, znanost in umetnost. (prav tam, str. 153)
8
Poklicno izobraţevanje se v aktualnem španskem šolskem sistemu deli na srednjo in višjo stopnjo. Slednja ţe
spada pod visoko šolstvo. (Organización del sistema... 2009, str. 124)
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obveznega temeljnega izobraţevanja, odprava kakršnekoli diskriminacije (po spolu, etnični
pripadnosti, jeziku, in druge), spoštovanje načel demokracije, kot so strpnost in svoboda,
usvajanje znanj, spretnosti in sposobnosti ter aktivno drţavljanstvo. Zasebnim šolam je prvič
podeljena moţnost koncesij. V splošno načrtovanje šolstva so vključeni vsi: drţava,
avtonomne skupnosti, šole, učitelji, učenci in njihovi starši. Z Zakonom splošne ureditve
španskega izobraţevalnega sistema iz leta 1990 (LOGSE) ţeli drţava okrepiti kulturno
raznolikost in kulturno, jezikovno ter vzgojno-izobraţevalno identiteto avtonomnih skupnosti
na ta način, da zagotovi moţnost dvojezičnosti in vključevanja lastnih kulturnih posebnosti v
učne načrte šol. Nekatere pristojnosti so podeljene avtonomnim skupnostim, katerih naloge
postanejo tudi zagotavljanje ustreznih pogojev za izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami,
sodelovanje s poklicnimi šolami in zagotavljanje programov socialne varnosti, izobraţevanje
učiteljev ter dodeljevanje subvencij vzgojno-izobraţevalnim ustanovam. (Evolución del
sistema... 2004, str. 8-12)
Z novo ustavo iz leta 1978 se je španska drţava popolnoma preoblikovala. Med leti 1979 in
1982 so v skladu z načeli demokracije oblikovali avtonomne skupnosti; prerazporedili so
politično in gospodarsko moč. Kataloniji, Baskiji in Galiciji so bile priznane njihove
specifične značilnosti v skladu z multikulturno in pluriregionalno naravo španske drţave.
(Bahamonde Magro in Otero Carvajal 2004, str. 71)
Na pragu 21. stoletja Španijo zaznamuje visoka gospodarska rast, ki je trajala vse do začetka
krize v letu 2008. Predvsem zaradi gospodarske rasti in potreb po delovni sili ob koncu 20.
stoletja Španija postane privlačna za priseljence. (Quicios García In Quicios García 2010, str.

2)
6.1.1 POLITIČNA IN DRUŢBENA UREDITEV SODOBNE ŠPANIJE
Španija se je v avtonomne skupnosti organizirala zaradi zgodovinskih, kulturnih, etičnih,
jezikovnih in gospodarskih razlik znotraj drţave (Geografía de España... 2008, str. 213).
Današnjo Španijo sestavlja 17 avtonomnih skupnosti in dve avtonomni mesti (glej Sliko 1), ki
imajo vsaka svoj parlament in vlado. Španske avtonomne skupnosti so: Andaluzija, Aragon,
Kneţevina Asturija, Balearski otoki, Kanarski otoki, Kantabrija, Kastilja-La Manča, Kastilja
in Leon, Katalonija, Estremadura, Galicija, Avtonomna skupnost Madrid, Murcia, Navarra,
La Rioja, Avtonomna skupnost Valencia, Baskija in avtomomni mesti: Ceuta ter Melilla.
Avtonomne skupnosti so se v skupnosti oblikovale zaradi različnih dejavnikov: Navarra,
Katalonija, Aragon, Asturija, zaradi zgodovine nastanka, saj so nastale pred špansko drţavo;
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Andaluzija zaradi svojih geografskih značilnosti, Baskija in Galicija zaradi svoje
zgodovinske, etnične in jezikovne identitete, medtem ko sta Madrid in La Rioja relativno
mladi avtonomni skupnosti. Poleg tega pa se avtonomne skupnosti razlikujejo tudi po drugem
uradnem jeziku. Uradni jezik v Španiji je španski oz. kastiljski, nekatere avtonomne
skupnostih pa imajo tudi drugi uradni jezik, in sicer so ti jeziki: baskovski, galicijski in
katalonski. (prav tam, str. 217) Avtonomne skupnosti in mesti imajo različno stopnjo
avtonomije glede na posamezna področja kot so šolstvo, zdravstvo, policija, javna dela in
drugo (prav tam, str. 213).

Slika 1: Španske avtonomne skupnosti in avtonomni mesti (Vir: Geografía de España: Materiales para la
enseñanza de la historia de España en secciones bilingües (2008). Ministerio de Educación y Ciencia).

6.1.1.1 ANDALUZIJA
Andaluzija (glej sliko 2) se razprostira na jugu Iberskega in je druga največja avtonomna
skupnost v Španiji polotoka z največjim številom prebivalcev izmed vseh avtonomnih
skupnosti.
Zaradi njene geografske lege je bila tisočletja stičišče različnih kultur in civilizacij. Preko
Gibraltarske oţine so se iz Afrike na Iberski polotok priselila prva ljudstva, ki jih je pritegnila
rodovitna zemlja in rude. Tartessi so bili ljudstvo, ki so metalurško obrt v Andaluziji
izpopolnili in razvili tudi mednarodno trgovino ter na ta način na ozemlje privabili Grke in
Feničane. Prihod Kartaţanov je naredili konec kraljevini Tartessov. V punski vojnah (3.
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stoletje pr. n. š.) so Rimljani osvojili doberšen del Sredozemlja in s tem tudi ozemlje današnje
Andaluzije, ki so ga poimenovali provinca Bética. Rimljani so imeli ogromen vpliv na
ţivljenje iberskih ljudstev, ozemlje pa je hitro napredovalo v eno izmed najnaprednejših in
vplivnih rimskega imperija. Rimljani so vzpostavili cvetočo trgovino s kovinami, ţiti, vinom
in oljem. Od petega stoletja dalje so začela na Iberski polotk vpadati germanska ljudstva s
severa, med njimi Vandali in Vizigoti, ki pa na niso uspeli povsem zadušiti kulture, ki se je
razvila na tem delu polotoka. V 8. stoletju se začne se pomembno obdobje v zgodovini
Španije in Andaluzije, saj je bila ta zibelka civilizacije dolgih osemsto let. Leta 711
muslimani izkoristijo šibkost vizigotske monarhije in prvič vpadejo na Iberski polotok.
Njihova napredna kultura je poskrbela za razcvet Andaluzije (poimenujejo jo Al-Andalus), še
posebno Kordobe, ki je postala eno izmed najrazvitejših mest na zahodu. To obdobje je
zaznamovalo sobivanje, soţitje in prepletanje treh velikih kultur: kristjanov, arabcev in Judov.
Ostaline arabske kulture so v španski kulturi, jeziku in okolju prisotne še danes. Na Iberskem
polotoku so se vse od 8. pa do 15. stoletja bili številni boji med muslimani in kristjani, pa tudi

notranjepolitični boji za prevlado nad ozemljem. Dokončno je to uspelo Katoliškim kraljem
(Reyes Católicos) leta 1492, kar je pomenilo konec soţitja med tremi kulturami. Muslimanom
in Judom ni preostalo drugega, kot da so se pokristjanili ali pa so bili izgnani. Istega leta je
Krištof Kolumb odkril Ameriko, kar je Andaluziji odprlo nove moţnosti. Katoliški kralji so v
Sevilli postavili organe za nadzor blaga in zvezo z Novim svetom9. Španija bogastva iz
kolonij ni znala izkoristiti, zato se je v 17. stoletju začelo obdobje dolgotrajnega propadanja.
Kljub temu se je v Andaluziji v času kolonij zgradilo več pomembnih zgradb, kot so katedrala
v Granadi in Jaénu ter palača Karlosa V. v Granadi. V 18. stoletju se je na druţbenem in
gospodarskem področju Andaluzija modernizirala. V istem stoletju so Britanci zavzeli
Gibraltar. Začetek 19. stoletja zaznamujejo boji proti Napoleonu, kjer je vodilno vlogo
prevzel andaluzijski odpor. Sledi zagrizen boj Andaluzijcev proti absolutizmu. V Cadizu so
leta 1812 sprejeli prvo špansko ustavo. V istem stoletju, ko se je drugod začela industrijska
doba, je Andaluzija stagnirala zaradi slabe delitve zemlje in pomanjkanja druţbene pobude.
Poskusi industrializacije so spodleteli tudi zaradi slabe podpore drţave. Poleg tega je to
obdobje osamosvajanja kolonij, kar je prekinilo dotok sredstev v Španijo, posledično pa tudi v

Andaluzijo. Te okoliščine so privedle do političnih in druţbenih konfliktov. V 20. stoletju se
je Andaluzija še vedno spopadala z gospodarsko in druţbeno krizo. V ospredju so bili številni
konflikti zaradi nepravičnosti v kmetijskem sektorju. Prišlo je do obnovitve monarhije, ki pa
9

Ameriko.
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kmalu pade, nato razglasijo Drugo republiko pod vodstvom Niceta Alcalá Zamore.
Notranjepolitični konflikti privedejo do drţavljanske vojne, iz katere pa Andaluzija ni izvzeta.
V obdobju Frankove diktature agrarna reforma še vedno ni bila izvedena. Veliko
Andaluzijcev se preseli v večja mesta na severu in vzhodu drţave, veliko pa se jih izseli v
druge evropske in ameriške drţave. V šestdesetih postane turizem gonilna sila gospodarstva v
Andaluziji. Leta 1981 je Andaluzija razglašena za avtonomno skupnost. Regija se
modernizira, razcveti se turizem, kmetijska in prehranska industrija, veliko se vlaga v šolstvo
in zdravstveno infrastrukturo. Problem nepismenosti se skoraj popolnoma odpravi. Do leta
2008 Andaluzijo zaznamuje visoka gospodarska rast. Še vedno pa se sooča problemom
brezposelnosti in nizkim BDP. (Conoce Andalucía... 2010)

Slika 2: Zemljevid Andaluzije. (Vir: Conoce Andalucía... (2010). Junta de Andalucía).

Kot omenjeno, je bila Andaluzija skozi tisočletja dom številnim kulturam, etnijam, tradicijam,
ki so vse pripomogle k temu, da se je razvila in se razvija multikulturno druţbo, na kateri se
gradi skupna tradicija.
6.2 OBVEZNO IZOBRAŢEVANJE V ŠPANIJI
Obvezno izobraţevanje v Španiji traja od 6. do 16. leta učenčeve starosti in se razdeli na dve

vzgojno-izobraţevalni obdobji: na osnovno šolo (Educuación Primaria) in na obvezno
sekundarno stopnjo (Educación Secundaria Obligatoria - ESO). Obvezno izobraţevanje se
lahko podaljša do 18. oz 21. leta v primeru, da učenec obiskuje šolo s programom za otroke s
posebnimi potrebami (Educación Especial). (Fichas breves... 2009, str. 3-5)
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Uradni jezik v Španiji je španščina oz. kastiljščina, poleg tega pa obstaja v šestih avtonomnih
skupnostih tudi drugi uradni jezik (katalonščina, galicijščina in baskovščina). Poleg
kastiljščine je tako obvezno tudi učenje drugega uradnega jezika na vseh preduniverzitetnih
vzgojno-izobraţevanih nivojih, čeprav se dejanska uporaba drugega uradnega jezika v
avtonomnih skupnostih razlikuje od skupnosti do skupnosti. (prav tam, str. 1)
Obvezno izobraţevanje lahko izvajajo javne ali zasebne šole. Javne šole so brezplačne,
zasebne pa se delijo na šole s koncesijo (delno financirane s strani drţave) in na tiste brez
koncesije. (prav tam)
6.2.1 NADALJEVANJE ŠOLANJA
Učenci lahko po uspešno končanem obveznem izobraţevanju nadaljujejo na neobvezni višji
sekundarni stopnji, znotraj katere obstajajo tri veje, akademska ali »Bachillerato« in dve
poklicni, in sicer srednje poklicno izobraţevanje in srednje specializirano izobraţevanje
(srednje umetniške in srednje športne šole). (Fichas breves... 2009, str.6)
Visoko šolstvo v Španiji se deli na univerzitetno terciarno izobraţevanje, neuniverzitetno
terciarno izobraţevanje, ki je razdeljeno na višje poklicno izobraţevanje in specializirano
izobraţevanje (višje umetniške in višje športne šole). (prav tam, str. 9)
6.2.2 PRISTOJNOSTI
V Španiji imajo decentraliziran model pristojnosti, ki si jih delijo drţava, avtonomne
skupnosti, lokalna uprava in vzgojno-izobraţevalne institucije.
Od ustave iz leta 1978 je Španija organizirana v občine, okraje in avtonomne skupnosti. Od

17 avtonomnih skupnosti, ima 6 avtonomnih skupnosti, in sicer Katalonija, Baskija, Galicija,
Andaluzija, Kanarski otoki in Valencija, skoraj popolno avtonomijo na področju vzgoje in
izobraţevanja, razen kar se tiče: splošne ureditve izobraţevalnega sistema, ureditve
temeljnega kurikula in predpisov, ki zadevajo pogoje za pridobitev, izdajo in potrditev
akademskih naslovov in poklicnih kvalifikacij na območju celotne Španije, ter višje
inšpekcije. Vsaka avtonomna skupnost odreja svoje zakone in odredbe na področju šolstva v
skladu z lastnimi kulturnimi in jezikovnimi posebnostmi. (Sales Ciges in García López 1998 ,
str. 146-147)
Drţavna oblast
Glavni drţavni upravni organ na področju šolstva je Ministrstvo za šolstvo, ki določa:
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osnovne standarde, ki omogočajo posamezniku uresničevanje svoje ustavne pravice do
izobraţevanja,



splošno organizacijo šolskega sistema in minimalne pogoje, ki jih morajo šole
upoštevati pri svojem delu,



splošni načrt o vzgoji in izobraţevanju,



splošne minimalne standarde znanj,



zakonsko ureditev akademskih in poklicnih nazivov ter spričeval, ki veljajo za celotno
špansko drţavo,



temeljni pouk, ki zagotavlja pravico in dolţnost do znanja španskega jezika.
(Estructuras de... 2009, str. 8)

Ministrstvo za šolstvo sprejema tudi splošni načrt za naloţbe v izobraţevanje, ureja politiko
dodeljevanja pomoči in štipendij plačanih iz drţavnega proračuna, kot tudi podeljuje mandate
in ureja administracijo šol v tujini in Centra za inovacije in razvoj šolanja na daljavo, ter
določa pravni status tujih vzgojno-izobraţevalnih institucij v Španiji in krepi mednarodno
sodelovanje. Ministrstvo za šolstvo je organizirano v osrednjo in krajevne sluţbe, preko
katerih se izvajajo naloge drţavnega, regionalnega oziroma lokalnega značaja. Nadzor se
izvaja z višjo drţavno inšpekcijo, ki ima svoje predstavništvo v vsaki avtonomni skupnosti.
(prav tam)
Avtonomne skupnosti
Avtonomne skupnosti so pristojne za uresničevanje osnovnih standardov postavljenih s strani
drţave in za urejanje specifičnih vidikov šolskega sistema in administracije v posameznih
regijah. Oblast posamezne avtonomne skupnosti je pristojna za ustanavljanje in administracijo
javnih šol in je pooblaščena za zaposlovanje zaposlenih v šolah ter za izvedbena dela in
nabavo opreme na šolah. Avtonomne skupnosti izvajajo drţavne odredbe, kar zadeva
izobraţevalne programe in urejajo nivoje, module, stopnje in specializacije le-teh, nadzirajo
izbiro učbenikov in ostalih učnih gradiv, izvajajo ekperimentalne in raziskovalne načrte,
dodeljujejo koncesije in subvencije zasebnim šolam, upravljajo s štipendijskim skladom in
nadzirajo regionalne svete šol v vsaki avtonomni skupnosti. Vsaka avtonomna skupnost ima
tudi inšpekcijsko sluţbo za pedagoške zadeve. (prav tam, str. 8)
Poleg tega si Ministrstvo za šolstvo deli vrsto odgovornosti z ostalimi vzgojnoizobraţevalnimi organi pri odločitvah o splošnem načrtovanju vzgoje in izobraţevanja, o
vzgojno-izobraţevalni politiki celotnega šolskega sistema, o izmenjavi informacij za
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statistične analize, o razvoju pedagoške raziskovalne dejavnosti, o izobraţevanju in
izpopolnevanju učiteljev in vodi register šol. Odločitve o teh vidikih se sprejemajo na
Sektorski konferenci vzgoje in izobraţevanja, ki je koordinacijski organ vzgojnoizobraţevalne politike in izmenjave informacij med različnimi vzgojno-izobraţevalnimi
organi na celotnem ozemlju španske drţave. Sektorska konferenca vzgoje in izobraţevanja je
ključni organ pri zagotavljanju kohezije španskega šolskega sistema, saj koordinira različne
pobude s področja vzgoje in izobraţevanja. (prav tam, str. 9)
Lokalne skupnosti
Naloga uprav lokalnih skupnosti oz. občin je sodelovanje z drţavo in avtonomnimi
skupnostmi pri razvoju šolstva. Drţava oziroma avtonomne skupnosti jim lahko podelijo
določena pooblastila glede na njihove interese, ki pa se razlikujejo od skupnosti do skupnosti.
Po navadi gre za pooblastila v zvezi z gradnjo javnih šol in vrtcev, z vzdrţevanjem šolskih
površin, pa tudi v zvezi z nadzorom nad uveljavljanjem šolske obveznosti in zagotavljanjem
šolskih storitev. Finančna sredstva za šolstvo se pridobivajo iz javnih in zasebnih virov.
Večino javnih sredstev zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in vzgojno-izobraţevalni organi
avtonomnih skupnosti in so namenjeni javnim šolam, štipendijam za učence ter subvencijam
za zasebne šole. Sredstva iz zasebnih virov prispevajo v večini primerov starši učencev,
včasih pa tudi zasebne institucije. Višina sredstev iz javnih virov se določa vsako leto z
drţavnim proračunom. (prav tam, str. 10)
6.2.3 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŢEVANJE
Osnovna šola (glej sliko 3) je organizirana v tri cikle, ki trajajo vsak po dve leti. V prvi cikel
spadajo otroci od 6. do 8. leta starosti, v drugi cikel izobraţevanja otroci stari od 8 do 10 let in
v tretji cikel otroci med 10. in 12. letom starosti. (Fichas breves... 2009, str. 3)
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Slika 3: Španski izobraţevalni sistem (Vir: Currículo de Andalucía (2009). Junta de Andalucía).

Starši oz. skrbniki sami izberejo šolo, v katero ţelijo vpisati otroka. V primeru, da na šoli ni
dovolj prostih mest, se upošteva socialnoekonomski status druţine, oddaljenost od doma,
prejšnja vključenost sorojencev na to isto šolo, posebne potrebe otroka, itd.
Šolsko leto se začne v prvi polovici septembra in obsega v osnovni šoli minimalno 175
šolskih dni po 25 ur na teden. Šolska ura traja 55 minut. Letno naj bi bilo v osnovni šoli
minimalno 875 ur.
V razredu v osnovni šoli je minimalno 25 učencev. To število se lahko zmanjša za dva učenca
na vsakega učenca s posebnimi potrebami. Učenci so grupirani glede na kronološko starost.
Poučuje jih en učitelj, razen pri pouku glasbe, športne vzgoje in tujega jezika, kjer imajo za te
predmete druge strokovno usposobljene učitelje. (prav tam, str. 4)
6.2.4 UČNI NAČRTI

Del učnih načrtov (55 %) je določen na nacionalni ravni za avtonomne skupnosti, ki imajo
dva uradna jezika, in 65 % za tiste, ki imajo samo kastiljščino kot uradni jezik. Ta minimum
nato vsaka avtonomna skupnost prilagodi svojemu učnemu načrtu. Gre za prvo raven
konkretizacije učnega načrta. Vsaka vzgojno-izobraţevalna ustanova prilagodi in razvije ta
osnovni učni načrt svojemu socialno-ekonomskemu in kulturnemu kontekstu - druga raven
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konkretizacije učnega načrta. Nosilec tretje ravni konkretizacije učnega načrta je učitelj, ki
prilagodi učni načrt glede na potrebe učencev določenega razreda. (Fichas breves... 2009, str.
4)
Obvezna tematska področja postavljena na prvi ravni, ki jih obravnavajo v osnovni šoli, so:
poznavanje naravnega, socialnega in kulturnega okolja, umetnostna vzgoja, športna vzgoja,
španski jezik in knjiţevnost, drugi uradni jezik z literaturo (če drugi uradni jezik obstaja), tuj
jezik in matematika. Pri vseh področjih se spodbuja razvoj bralnega razumevanja, ustnega in
pisnega izraţanja, uporaba avdio in video pripomočkov in informacijsko-komunikacijskih
tehnologij in vzgoja v duhu vrednot. Čeprav je pouk tujega jezika obvezen šele v drugem
ciklu, ga je večina avtonomnih skupnosti uvedla ţe v prvem ciklu. Na enak način so nekatere
avtonomne skupnosti v drugem ciklu uvedle drugi tuji jezik. V zadnjem ciklu se obravnavajo
tudi teme s področja drţavljanske vzgoje in človekovih pravic. Vsaka šola mora učencem
ponuditi tudi predmet Religija, ki pa je za učence izbirni. (Estructuras de... 2009, str. 22)
V osnovni šoli je poudarek na interdisciplinarnosti, na celostnem učenju, na pridobivanju

izkušenj in usvajanju znanj. Šole imajo avtonomijo pri izbiri učbenikov in didaktičnih
materialov. (prav tam)
6.2.5 OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE
Smernice za ocenjevanje izda Ministrstvo za šolstvo. V osnovni šoli učitelji ocenjujejo
učenčev celostni razvoj in njegov napredek. Učenec prehaja iz cikla v cikel, če so doseţeni
učni cilji le-tega. Moţno je tudi enkratno ponavljanje razreda znotraj istega cikla. Če je
učenec negativno ocenjen iz posameznega področja, mu mora šola nuditi ustrezno učno
pomoč. Po končani osnovni šoli učenci ne dobijo uradnega potrdila o končanju
osnovnošolskega izobraţevanja. Le-to dobijo po končanju obveznega izobraţevanja, in sicer
po uspešno zaključenem obveznem sekundarnem izobraţevanju (ESO). (Fichas breves...
2009, str. 3-5)
6.3 ANDALUZIJSKI KURIKUL
Andaluzijski kurikul temelji na nacionalnem in zasleduje sorodna načela kot nacionalni

kurikul:


spodbujati celostni razvoj spretnosti in sposobnosti učencev;



omogočiti usvajanje temeljnih znanj za razumevanje druţbe v kateri učenec ţivi, za
delovanje v tej druţbi in za razumevanje njenega razvoja skozi zgodovino;
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omogočiti pridobivanje koherentnih znanj in s tem interdisciplinarno povezovanje;



omogočiti fleksibilno, raznoliko, individualizirano organizacijo in s tem odgovoriti na
raznolikost, ki naj bo običajna smernica pri delovanju učiteljev, še posebno v
obveznem izobraţevanju;



upoštevati potrebe učencev s posebnimi potrebami in nadarjenih učencev. (Currículo
de Andalucía 2009)

V Zakonu o izobraţevanju v Andaluziji (Ley de Educación de Andalucía 2007), ki je temelj
andaluzijskega kurikula, so opredeljene tudi osnovne kompetence, ki naj bi jih pridobil
učenec skozi obvezno izobraţevanje. Med kompetencami, ki so pomembne z vidika
interkulturnosti, je pridobivanje ter razvoj druţbene, drţavljanske in kulturne kompetence.
(prav tam)
Andaluzijski kurikul šolam narekuje vzgojno-izobraţevalno delo v duhu univerzalnih vrednot
in poudarja spoštovanje raznolikosti ter uresničevanje načel enakosti, pravičnosti in
interkulturnosti. Glavne posebnosti andaluzijskega kurikula, ki jih morajo vključevati šolski
učni načrti v Andaluziji, so andaluzijska kultura, zgodovina, naravne znamenitosti in ostale
značilnosti, kot je ples flamenko, ki Andaluzijo ločijo od ostalih španskih avtonomnih
skupnosti. (prav tam)
Obvezni predmetnik (glej tabela 1) v andaluzijskih šolah, ki je določen na nacionalni ravni je
naslednji (str. 51):

Obvezno tematsko področje

Poznavanje naravnega,
socialnega in kulturnega okolja
Umetnostna vzgoja
Športna vzgoja
Španski jezik in knjiţevnost
Tuj jezik
Matematika
Religija
Drţavljanjska vzgoja in
človekove pravice
Skupaj

1. cikel
skupaj ur v šol.
letu/ št. ur na
teden v enem
letniku

2. cikel
skupaj ur v šol.
letu/ št. ur na
teden v enem
letniku

3. cikel
skupaj ur v šol.
letu/ št. ur na
teden v enem
letniku

175/5

175/5

140/4

105/3
105/3
315/9
105/3
175/5
105/3

105/3
105/3
280/8
140/4
210/6
105/3

-

-

105/3
105/3
280/8
140/4
175/5
105/3
50/1,5

1085/31

1120/32

1100/31,5

Tabela 1: Obvezni predmetnik v andaluzijskih osnovnih šolah. (vir: Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía. (2007), str.51. Junta de Andalucía:
Consejería de educación.)
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Andaluzija kot avtonomna skupnost ima določenih 65 % obveznih vsebin, ostalih 35%
predmetnika pa lahko prilagaja glede na specifične potrebe. (Estructuras de... 2009, str. 22) Iz
tabele je razvidno, da je velik poudarek na učenju španskega jezika, ki mu andaluzijske šole
namenijo največje število ur, sledita pa mu pouk poznavanja naravnega, socialnega in
kulturnega okolja in matematika. Ena izmed temeljnih nacionalnih usmeritev pouka v
osnovnih šolah je vzgoja v duhu vrednot, ki naj se razvija pri vseh obveznih tematskih
področjih, bolj podrobno pa v tretjem ciklu, pri pouku drţavljanjske vzgoje in človekovih
pravic (prav tam).
Kaj pomeni vzgoja v duhu vrednot v andaluzijskem kurikulu? Vzgojno-izobraţevalno delo v
šolah mora temeljiti na spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin in ga tudi
spodbujati in krepiti. Naloga šol je, da učence pripravijo na aktivno vlogo v demokratični in
svobodni druţbi. Prav tako mora vzgoja v duhu vrednot temeljiti na spoštovanju vrednot, ki
so zapisane v španski ustavi in v statutu o avtonomnosti Andaluzije. Poudarek je na
spodbujanju enakosti med spoloma in priznavanju vloge ţensk v druţbi. Kurikul mora

vsebovati vsebine in aktivnosti, ki enakost dejansko spodbujajo. Hkrati morajo šole poučevati
in izvajati takšne vsebine in aktivnosti, ki spodbujajo zdrav ţivljenjski slog, odgovorno
ravnanje v cestnem prometu, ki razvijajo odgovorno potrošništvo, ki spoštujejo načelo
interkulturnosti in raznolikost, ki promovirajo ekološko ozaveščenost in spodbujajo
odgovorno izrabo prostega časa. (LEA 2007, 39. člen)

7 INTERKULTURNOST NA RAVNI ŠPANIJE
7.1 ODRAZ MULTIKULTURNOSTI ŠPANSKE DRŢAVE V NJIHOVEM
VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEM SISTEMU
Španija je multikulturna drţava z več vidikov, in sicer z vidika španskih etničnih skupin
(Katalonci, Baski, Galicijčani, Andaluzijci, prebivalci Kanarskih otokov, Valencijčani, idr.), z
vidika pomembne etnične skupine Romov ter z vidika priseljenski skupin, ki predstavljajo
velik deleţ10 španske populacije. Hkrati pa je Španija tudi polnopravna članica Evropske
Unije, kar pomeni, da je njena naloga uresničevanje idej plurikulturalizma in večjezičnosti
tudi z evropskega vidika.

10

Po podatkih iz leta 2009 ţivi v Španiji več kot 650.000 Romov. (Informe anual 2009, str. 1)
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Ko govorimo o interkulturnosti v Španiji, sodeč po dostopni literaturi (García Castaño idr.
1999, Olmos Alcaraz 2004, Rodríguez Izquierdo 2009), je večinoma govora o priseljenski
populaciji, ne pa tudi o Romih, ki so ena izmed večjih etničnih manjšin v Španiji. Večina
raziskav in člankov o interkulturni vzgoji in izobraţevanju namreč obravnava priseljensko
populacijo, ne pa tudi ostalih etničnih in kulturnih manjšin v Španiji (Rodríguez Izquierdo
2009, str. 2). Nacionalna in lokalna zakonodaja sicer omenjata pomembnost interkulturnosti
in se naslavljata na celotno populacijo ter na vse učence, ki imajo določene primanjkljaje,
medtem ko so v šolah ciljna skupina še vedno priseljenci. To je posledica dejstva, da so bili
Romi še v osemdesetih prejšnjega stoletja tretirani kot učenci s posebnimi potrebami, zato so
tudi v literaturi tretirani kot posebna skupina in ne v sklopu interkulturne pedagogike (Salinas
Catalá 2009, str. 175).
V nadaljevanju bom na kratko predstavila španske nacionalne in regionalne skupine ter Rome,
potem pa se bom osredotočila na priseljence in učence priseljenskega ozadja, katerih situacija
je predmet moje raziskave.
7.1.1 NACIONALNE IN REGIONALNE SKUPINE11 V ŠPANIJI
Sodobna kulturna raznolikost je odraz tako zgodovinskih osvajanj ozemelj in migracijskih
procesov, kot tudi sodobnih migracijskih tokov. Španija je skozi vso svojo zgodovino izrazito
multikulturna in večjezična.
Na ozemju španske drţave ţivijo različne nacionalne in regionalne skupine, kot so Katalonci,
Baski, Galicijčani, Andaluzijci, Asturijci, in druge, ki se med seboj razlikujejo bodisi po
jeziku bodisi po druţbenih in kulturnih značilnostih. Priznanje njihovi raznolikosti je bil tudi
nastanek avtononomnih skupnosti v osemdesetih prejšnjega stoletja. Z ustavo 1978 in z
oblikovanjem avtonomnih skupnosti je bil nekaterim avtonomnim skupnostim (Baskiji,
Kataloniji, Galiciji12) zaradi zgodovinskega razvoja podeljen poseben status. (Moreno 2004,
str. 2) Vse španske avtonomne skupnosti pa imajo svoj statut za urejanje zadev znotraj
posamezne avtonomne skupnosti. (prav tam)
Španija ni samo kulturno, ampak je tudi jezikovno raznolika, saj za celotno špansko ozemlje
velja, da je uradni jezik kastiljščina, poleg tega pa so nekatere avtonomne skupnosti
dvojezične, saj se v njih sporazumevajo v kastiljščini in še v enem, drugem uradnem jeziku. V
11
12

Poimenovanje po Moya Morales in Rodríguez Bailón (1997).
Kymlicka (2003, str. 144 ) te tri avtonomne skupnosti poimenuje kot narodne manjšine.
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Galiciji govorijo tako kastiljsko kot galicijsko, v Baskiji govorijo baskovščino, v Kataloniji,
Valenciji in na Kanarskih otokih pa katalonščino. Več kot 40 milijonov Špancev je tako
dvojezičnih. (Moreno 2004, str. 2) Uporaba in sporazumevanje v teh treh jezikih je bila v času
drţavljanske vojne sredi tridesetih let prejšnjega stoletja prepovedana. (Sales in García 1998,
str. 146-147)
Današnja Španija je priča soočenju med nacionalizmi; na eni strani nekateri Baski, Katalonci,

Galicijčani, sami sebe obravnavajo kot narod, ki ţeli biti ločen od španske drţave, po drugi
strani pa se ima večina za španske drţavljane. Ţelje po samostojni drţavi namreč ne moremo
posplošiti na vse Baske, Katalonce, itd. (Nuñez Seixas 2008). Znotraj španskih narodnih
manjšin se poddrţavni nacionalizmi različno izraţajo. Najbolj se poddrţavni nacionalizem
izraţa v Baskiji. Prav tako ni mogoče trditi, da se tovrstni nacionalizmi izraţajo le v teh treh
avtonomnih skupnostih. Nekateri avtorji govorijo o dvojni identiteti (Nuñez Sexias 2009), oz.
dvojni nacionalnosti (Moreno 1998) Špancev, ki ţivijo v omenjenih avtonomnih skupnostih,
ki je posledica oblikovanja španske drţave kot drţave avtonomnih skupnosti. Čeprav se je
španska nacionalna identiteta oblikovala v 19. in 20. stoletju, ni zanemarljiva čustvena vez, ki
jo imajo španski drţavljani do svojih narodnih manjšin in regij. Dvojna identiteta se kaţe v
pripadnosti tako drţavnim kot podrţavnim institucijam, v povezovanju med splošnim in
partikularnim. Gre za spontano in simultano usklajevanje med tipično španskim in tipično
andaluzijskim, katalonskim, baskovskim, itd.. V tem procesu je bila pomembna
transformacija iz frankovskega reţima v decentraliziran sistem, kjer sta avtonomija in
solidarnost načeli, ki vodita v soţitje in demokratične odnose. (Moreno 1998, str. 3)
Španija je kulturno in jezikovno raznolika iz vidika nacionalnih in regionalnih skupin.
Pokazali smo, da se ta raznolikost odraţa tudi v šolskem okolju. Odpira se vprašanje, kakšno
je v tej multikulturni druţbi mesto priseljenskih skupin?
7.1.2 ROMI
Posvetimo se najprej Romom, ki ne sodijo med priseljenske skupine, saj gre za etnično
skupino, ki na ozemlju Španije ţivi ţe več stoletij v velikem številu in nima pa enakih pravic

kot druge drţavne narodne manjšine. Španija je ena izmed drţav Evropske Unije z največjim
številom Romov, romska skupnost pa je tudi ena izmed največjih etničnih skupin na območju
današnje Španije. Ocenjujejo, da na ozemlju Španije ţivi od 500.000 do 800.000 Romov,
največ od tega jih je v Andaluziji. (Sales Ciges in García López 1998 , str. 154-155)
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Prvi Romi so se v Španijo začeli priseljevati v 15. stoletju in so bili v tistem času dobro
sprejeti s strani staroselcev. Z ustanovitvijo katoliške inkvizicije, pa se je začel tako pregon
Judov in Arabcev, kot tudi Romov. (prav tam, str. 151)
Danes največ Romov ţivi na območju Andaluzije. Kot v večini evropskih drţav ima tudi v
Španiji beseda »cigan« negativni prizvok in jo povezujejo z različnimi stereotipnimi
oznakami kot so »lenuh, tat, konfliktneţ«. (prav tam, str. 154)
Vse od ustave iz leta 1978 se dogajajo večji premiki na področju priznavanja Romov kot
pomembne etnične manjšine na španskem ozemlju. Šolanje romskih učencev se je intenzivno
začelo z novo ustavo, ko so ustanovili tako imenovane »premostitvene«13 šole, ki so sluţile
hitrejši integraciji romskih učencev v šole. Od 1983 pa so romski učenci vključeni v
kompenzacijsko vzgojo in izobraţevanje. (Santos 1999, str. 443)
Santos (1999, str. 443) opaţa, da kljub naporom, ki so jih vloţile šolske institucije in nevladne
organizacije, vključenost Romov v druţbo in šolo danes ni takšna, kot bi si ţeleli.
Največji problem, s katerimi se soočajo Romi v obveznem šolstvu, je ţe na ravni vstopa v

osnovno šolo, saj se Romi v šolo vpisujejo pozneje. Velik problem je tudi z odsotnostjo od
pouka in velik osip ţe v niţjih razredih osnovne šole. Pri vključevanju v šolsko okolje se
Romi na eni strani soočajo z zavračanjem staršev otrok večinske populacije in učiteljev, po
drugi strani pa romski starši sami zavračajo vključevanje svojih otrok v šole, kjer prevladujejo
otroci večinske populacije. Poleg tega imajo romski učenci ţe ob vstopu slabši poloţaj zaradi
jezikovnih barier, socialnih primanjkljajev, manjših finančnih virov, pomanjkljivo prehrano in
higieno ter zdravstveno in medicinsko oskrbo. (Sales Ciges in García López 1998 , str. 155)
Glavne španske organizacije za zaščito Romov menijo, da je glavni problem v nepriznavanju
Romov in njihove kulture s strani večinske populacije. Romska kultura namreč temelji na
ustni tradiciji, zatorej večina Romov priznava šolanje le do te mere, da se naučijo brati in
pisati in nič več od tega, saj se bojijo, da bi bila njihova kultura »okuţena« z vrednotami
večinske kulture. (prav tam, str. 157)
Izobraţevanje Romov se po navadi začne pozneje in je kratkotrajno. Po romski tradiciji
posameznik velja za odraslo osebo pri dvanajstih letih starosti, zato po tem letu starosti iz
romskega stališča izobraţevanje ni več smotrno. Romska kultura nasprotuje idejam oskrbe,

pozornosti in discipline, ki veljajo v šoli in niso del njihove matične druţine. Organizacija,
urniki, vrednote, hierarhija, zunanji videz nasprotujejo romski kulturni identiteti in načinu
ţivljenja. (Sales Ciges in García López 1998 , str. 158) Avtorici (prav tam) menita, da se
13

Špa. »escuela puente«.
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zaradi nepriznavanja šolskih pravil romski učenci pogosto počutijo odrinjene, kar pa lahko
privede do napadov in agresivnosti v šolskem okolju.
Prav tako šola Romov ne pripravi na naloge, ki jih bodo kot odrasi opravljali v svojem okolju,
zato v šolanju ne vidijo pravega smisla in se ţelijo čimprej vrniti v njihovo kulturno okolje,
kjer si pridobijo spretnosti potrebne za obstoj v le-tem. (prav tam)
Veliko romskih učencev je zaradi njihovega socialno-ekonomskega statusa vključenih v
različne kompenzacijske programe. Aktivnosti, ki potekajo na tem področju naj bi izboljšale
šolsko in socialno integracijo romskih otrok in zmanjšale probleme segregacije. (prav tam)
Poleg tega pa je tudi vpis romskih učencev v šole zapleten in dolgotrajen proces. Sales Ciges
in García López (1998, str. 158) ugotavljata, da so potrebne korenite spremembe na sistemski
ravni, saj so postopki vpisa romskih otrok v šolo dolgotrajni, kar negativno vpliva na
motivacijo za izobraţevanje. Prav tako poudarjata večjo participacijo in spodbujanje za
samostojne odločitve glede šolanja njihovih otrok po načelu demokratične druţbe. (prav tam)
7.1.3 PRISELJENSKE SKUPINE
Preseljevanje je fenomen, ki je značilen za vse narode in za vsa zgodovinska obdobja. Po
Pereda idr. (1999, str. 14-16) zgodovina preseljevanja, v katero je bila vključena tudi Španija,
sega v obdobje kolonizacije, in sicer od konca 15. stoletja dalje. V tem obdobju se je iz
matične drţave v drţave Latinske Amerike izselilo med 8 do 10 milijonov Špancev. Drugi
migracijski tok v Evropi je bil posledica ekonomske rasti in kapitalizma po drugi svetovni
vojni. Priseljenci iz drţav Severne Afrike, Turčije, iz starih kolonij v Latinski Ameriki, Aziji,
Afriki, pa tudi priseljenci iz drţav Juţne Evrope (Potrugalska, Španija, Italija, Grčija), so se
preseljevali v razvitejše evropske drţave. Španija je bila od petdesetih let prejšnjega stoletja v
primerjavi s preostalim razvitim delom Evrope revna obrobna drţava. Okoli dva milijona
Špancev se je takrat izselilo predvsem v Francijo, Nemčijo, Švico in Veliko Britanijo. V
sedemdesetih in osemdesetih se je proces izseljevanja ustavil. Po smrti generala Franca, leta
1975, se je v Španijo vrnilo okoli pol milijona izseljencev. Med leti 1975 in 1990 pa je naraslo
tudi število priseljencev v Španiji. Čeprav število španskih izseljencev (okoli 2,2 milijona)
presega število priseljencev s prebivališčem v Španiji (okoli 0,7 milijona), je Španija

dandanes drţava priseljenstva. (prav tam) Proti koncu dvajsetega stoletja na migracijske
tokove vpliva globalizacija, predvsem gospodarska, ki zahteva mobilnost in fleksibilnost
delovne sile, s tem pa se razvija tudi restriktivna priseljenska politika. (prav tam, str. 22)
V zadnjih nekaj letih, predvsem od članstva Španije v EU, se viša deleţ tujih drţavljanov, ki
se priseljujejo iz Evrope, Azije, podsaharske Afrike in drţav Latinske Amerike. Predvsem
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Maročani so tisti, ki so se aktivno priseljevali v dveh valih, in sicer do 1970 (konec diktature
generala Franca) in po letu 1970. Število priseljencev iz Latinske Amerike se opazno veča
šele v zadnjih desetletjih. (Sales Ciges in García López 1998 , str. 146-147)
Skupna značilnost vseh priseljencev, ţivečih v Španiji, je kulturna, ekonomska, jezikovna in
verska raznolikost. Vzrokov za priseljevanje je več; na prvem mestu je ekonomski faktor,
ţelja po zaposlitvi, hispanoameričani se priseljujejo zaradi kulturnih in jezikovnih podobnosti
z drţavo gostiteljico, zaradi demografske rasti drţav Latinske Amerike in Magreba, zaradi
geografske bliţine ter nenazadnje zaradi druţbenih in kulturnih razlik drţave gostiteljice, saj
pričakujejo, da bo ţivljenje v njej bolj svobodno in demokratično. (Rzewolska 2007, str. 15)
Glede priseljenstva je Andaluzija specifična avtonomna skupnost, saj je zaradi njene bliţine z
afriško celino in z morjem, v nenavadni situaciji. Na eni strani je Málaga, zaradi svoje
obmorske lege in luksuznih letovišč, mesto z največjim številom priseljencev iz Velike
Britanije, po drugi strani pa v Almeríi, ki se prav tako nahaja v tej avtonomni skupnosti,
največ Maročanov. Poleg tega, pa je Andaluzija zaradi kmetijske dejavnosti zanimiva tudi za
tuje delavce. Od pribliţno 350.000 registriranih priseljencev v Andaluziji, jih je pribliţno 9,8
% mlajših od 16 let. (prav tam, str. 17) Trenutno obvezno izobraţevanje obiskuje »druga
generacija14« priseljencev (Checa in Arjona 2009, Portes idr. 2009).
V zadnjih desetih letih število učencev priseljencev v Španiji strmo narašča. Glede na podatke
Ministrstva za šolstvo (Datos y cifras 2010, str. 7) je bilo v šolskem letu 1999-2000 v obvezno
izobraţevanje vključenih 107.303 učencev priseljencev, medtem ko je v šolskem letu 20092010 število učencev priseljencev naraslo na 762.746. Od tega jih je v letu 1999-2000 bilo
vključenih v osnovnošolsko izobraţevanje 43.943, deset let kasneje pa kar 296.327 učencev,
kar je pribliţno tretjina vseh učencev priseljencev (glej tabelo 2).

14

Checa in Arjona (2009, str. 710) uvrstita v drugo generacijo priseljencev otroke priseljencev, ki so se rodili v
Španiji in tiste otroke priseljencev, ki so bili mlajši od 14 let ob prihodu v Španijo.
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1999-2000

2004-05

2008-09

2009-10

SKUPAJ

107.303

460.518

755.587

762.746

Splošno izobraţevanje skupaj

103.717

449.936

730.118

733.993

Predšolska vzgoja

17.148

85.834

126.920

126.422

Osnovna šola

43.943

199.023

308.896

296.327

1.588

3.312

3.430

124.878

216.585

216.792

19.202

33.493

37.826

19.411

40.912

53.196

-

-

-

10.582

25.469

28.753

Izobraţevanje za učence s posebnimi 330
potrebami
E.S.O

–

Obvezno

sekundarno 29.644

izobraţevanje
»Bachillerato« – Splošno sekundarno 6.235
izobraţevanje
Poklicno izobraţevanje

3.640

Ni ugotovljeno, kam so učenci 2.777
vključeni.

Specialno izobraţevanje

3.586

Tabela 2: Število učencev priseljencev v Španiji vključenih v preduniverzitetno izobraţevanje. (Vir: Datos y
cifras. Curso escolar 2010/2011 (2010) Ministerio de Educación.)

Po geografskem poreklu je bilo v šolskem letu 2009/10 največ učencev priseljencev iz Juţne
Amerike, in sicer 38,7 %, slaba tretjina (28,5 %) učencev priseljencev je iz Evrope, dobra
petina (21, 9 %) učencev priseljencev je iz Afrike, 5, 6 % učencev priseljencev je iz Azije in
Oceanije, 3,9 % učencev priseljencev je iz Srednje Amerike in 0,9 % učencev priseljencev iz

Severne Amerike (glej graf 1).
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priseljeni učenci glede na geografsko poreklo
v šol. letu 2009/10
Azija in Oceanija
5,6%
Južna Amerika
38,7%

Evropa
28,5%

Afrika
21,9%
Srednja Amerika
3,9%
Severna Amerika
0,9%
Graf 1: Deleţ učencev priseljencev v španskem preduniverzitetnem izobraţevanju glede na geografsko poreklo v
šolskem letu 2009-2010. (Vir: Datos y cifras. Curso escolar 2010/2011 (2010) Ministerio de Educación.)

Iz grafa 1 je razvidno, da je populacija učencev priseljencev v španskih šolah zelo heterogena,
saj učenci prihajajo iz kulturno raznolikih in različno ekonomsko razvitih okolij.
V Andaluziji je trenutno okoli 5,6 % učencev priseljencev, kar je pribliţno enako številu
učencev priseljencev gledano na celotno Španijo in precej manj, kot jih je v Franciji in
Nemčiji. Število učencev priseljencev v Andaluziji je sicer pod španskim povprečjem, ki je v
šolskem letu 2009/10 predstavljalo 9,6 % celotne šolske populacije v preduniverzitetnem
splošnem izobraţevanju. Avtonomne skupnosti z največjim številom učencev priseljencev v
preduniverzitetnem izobraţevanju so bile v šolskem letu 2009/10 La Rioja (15,9 %),
Balearski otoki (15,9 %), Madrid (13,6 %) in Katalonija (13,1 %). (Datos y cifras 2009/2010,
str. 7)
Večina učencev priseljencev v andaluzijskih šolah je bilo v šolskem letu 2008/09 vpisanih v
javne šole, in sicer kar 86,8 %, medtem ko jih je bilo v zasebne šole s koncesijo vpisanih 6,7
%. V zasebne šole brez koncesije je bilo vpisanih 6,5 % učencev priseljencev. (prav tam, str.
8)

SKUPAJ celotna šolska
populacija tujcev v Španiji
Andaluzija

SKUPAJ Javne šole Zasebne šole s Zasebne šole
koncesijo
brez koncesije
100 %
82,0 %
14,1 %
3,8 %
100 %

86,8 %

6,7 %

6,5 %

Tabela 3: Deleţ učencev priseljencev v vključenih v preduniverzitetno izobraţevanje glede na financiranje šole v
šolskem letu 2008/09. (Vir: Datos y cifras. Curso escolar 2010/2011 (2010) Ministerio de Educación.)
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8 ZAKONSKI OKVIRI S PODROČJA INTERKULTURNOSTI V
ŠPANSKEM ŠOLSTVU
8.1 NACIONALNI ZAKONSKI OKVIRI
Španija se je kot vse drţave članice Evropske Unije zavezala, da bo spoštovala usmeritve in
priporočila evropske politike po načelu subsidiarnosti15.
Z vstopom v EU se je Španija zavezala, da bo učencem, ki prihajajo iz drţav drugih članic EU
nudila brezplačno obvezno šolanje, s poudarkom na učenju španskega jezika in upoštevajoč
specifične značilnosti teh otrok. Prav tako se je zavezala, da bo spodbujala razvoj maternega
jezika in kulturnih značilnosti učenca. Nenazadnje pa se je zavezala, da šolski kurikuli ne
bodo izključno nacionalistični, ampak bodo temeljili na kulturni raznolikosti in spodbujanju
strpnosti med vsemi narodi Unije. Zaveza izhaja iz uredbe iz leta 1977 (Uradni list Evropske
Unije 1977) in velja samo za priseljence iz drţav članic EU. Evropska Unija sicer priporoča,
da bi se takšna načela uporabljala tudi za otroke priseljence iz drţav zunaj meja EU. (Siguán v
Rzewolska 2007, str. 18) V Španiji so priporočilo sprejeli, tako da je od leta 1990 šolanje
mogoče, celo obvezno, za vsakega mladoletnika ţivečega na območju Španije, ne glede na
njegov pravni status. (prav tam)
Na nacionalni ravni so temeljni dokumenti, ki sluţijo kot osnova na področju interkulturnosti
v španskem izobraţevalnem sistemu:


Španska ustava (Constitución Española 1978);



Temeljni zakon, ki ureja pravico do izobraţevanja (LODE 1985);



Zakon splošne ureditve španskega izobraţevalnega sistema (LOGSE 1990);



Kraljevi odlok 299/1996, 28. februar, o ureditvi delovanja usmerjenega k odpravi
neenakosti v izobraţevanju (Real Decreto 299/1996...);



Temeljni zakon 8/2000, ki ureja pravice in svoboščine tujcev v Španiji in njihovo
socialno integracijo (Ley Orgánica 8/2000...);



Temeljni zakon o kakovosti izobraţevanja (LOCE 2002);



Temeljni zakon o izobraţevanju (LOE 2006). (Rzewolska 2007, str. 17-21)

15

»Načelo subsidiarnosti opredeljuje, kdaj ima Skupnost pri ukrepanju prednost pred drţavami članicami. Z
izjemo področij, na katerih ima pristojnosti izključno Evropska Unija, je cilj načela subsidiarnosti po eni strani
obvarovati zmoţnost odločanja in ukrepanja v drţavah članicah, po drugi strani pa uzakonja posredovanje
Skupnosti, če drţave članice niso zadovoljivo realizirale ciljev zaradi razseţnosti ali učinkov načrtovanega
ukrepanja. Namen vključitve tega načela v evropske pogodbe je bil tudi, da se odločanje čim bolj pribliţa
drţavljanom.« (Panizza 2008)
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V 27. členu španske ustave (1978), ki se nanaša na vzgojo in izobraţevanje je zapisano, da
»imajo vsi pravico do izobrazbe« in da »je cilj le-te celostni razvoj človekove osebnosti«
(Constitución española 1978).
Temeljni zakon, ki ureja pravico do izobraţevanja (LODE 1985), določa, da imajo vsi tujci16
z začasnim ali s stalnim prebivališčem v Španiji pravico do temeljnega izobraţevanja, ki sluţi
razvoju človekove osebnosti in, ki je uporabno glede na njihove potrebe v drţavi gostiteljici.
Drţava in avtonomne skupnosti so se tako zavezale k zagotavljanju šolskih programov, ki
odgovarjajo potrebam tujcem ţivečim v Španiji. (prav tam, str. 19)
V letu 1990 je bil izdan nov zakon, in sicer Zakon splošne ureditve španskega
izobraţevalnega sistema (LOGSE 1990), v katerem je zapisano, da ima vsak mladoletnik, ne
glede na pravni status in brez kakršnekoli diskriminacije, pravico do obvezne izobrazbe, ki v
Španiji zajema primarno in niţje sekundarno izobraţevanje. Ta zakon v 23. členu (prav tam)
zagovarja načelo enakih pravic obeh spolov, zavrača vsako obliko diskriminacije in poudarja
načelo spoštovanja do vseh kultur. Zakon teţi k oblikovanju takšnega posameznika in druţbe,

katerih vrednote so pravičnost, strpnost, svoboda,

mir, sodelovanje, solidarnost,

nediskriminacija, in je zavezan k načelom demokratične druţbe, kot so pluralizem,
participacija in spoštovanje. Kar se tiče specifičnih ciljev, je v 63. členu tega zakona zapisano,
da morajo občine poskrbeti za dejavnosti kompenzacijske narave namenjene osebam,
skupinam in območjem, ki se znajdejo v neugodnih situacijah in jim nuditi tudi ustrezno
ekonomsko pomoč za razvoj teh dejavnosti. Osnovnošolsko izobraţevanje z LOGSE (1990)
ni več le brezplačno, ampak je postalo tudi obvezno za vse, ne le za tujce z urejenim pravnim
statusom. Osnovnošolsko izobraţevanje je tako postalo hkrati pravica kot tudi dolţnost. (prav
tam)
Kraljevi odlok 299/1996 o ureditvi delovanja usmerjenega k odpravi neenakosti v
izobraţevanju, ureja ukrepe za preprečevanje neenakosti in izenačevanje moţnosti v
izobraţevanju, ki so posledica druţbenih, ekonomskih, kulturih, geografskih, etničnih ali
katerihkoli drugih dejavnikov. (Real Decreto 299/1996...) Odlok zastavlja sledeče cilje (prav
tam, 4. člen):

16

Še nekaj besed o terminologiji. V besedilu za poimenovanje priseljencev v šolah uporabljam izraz učenec
priseljenec oz. učenec priseljenskega ozadja. Vsaka oseba, ki nima španskega drţavljanjstva, je priseljenec
oziroma tujec (La atención al alumnado inmigrante... 2005, str. 33). V zakonih in uradnih dokumentih
Ministrstva za šolstvo Španije uporabljajo termin tujci oziroma učenci tujci, če gre za področje šolstva, medtem
ko je v večini člankov o interkulturnosti (Aguado 2010, Olmos Alcaraz 2004) uporabljen termin priseljenci.
Termin priseljenci Španci uporabljajo za poimenovanje tistih tujcev, ki prihajajo iz drţav tretjega sveta in za
poceni delovno silo iz tujine.
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Zagotavljanje enakosti dostopa, obstoj in spodbujanje kvalitetne vzgoje in
izobraţevanja za vse otroke, mladostnike in odrasle, še posebej na področjih, ki so
geografsko ali socialno manj ugodna in izvajanje ukrepov za učinkovito odpravo
neenakosti na teh področjih.



S pomočjo razvoja komunikacije in medsebojnega spoštovanja lajšanje procesa
vključitve v druţbo in šolsko okolje vsem učencem, ne glede na kulturno, etnično in
jezikovno ozadje, ter se na ta način upirati procesom socialne in kulturne izključitve.



Krepitev različnih vidikov kulturnega bogastva manjšin in razvoj ter razširjenost
jezika le-teh.



Večanje sodelovanja različnih izobraţevalnih skupnosti in ostalih druţbenih skupin in
na ta način izboljšanje dostopa do izobraţevanja, izenačevanje moţnosti in lajšanje
druţbene vključitve druţinam z različnim kulturnim in socialnim ozadjem.



Spodbujanje usklajevanja in sodelovanja Ministrstva za šolstvo in znanost z ostalimi
javnimi sluţbami, institucijami, zvezami in nevladnimi organizacijami, z namenom

poiskati skupne točke in razvijati akcije na področju izenačevanja socialnih in
izobraţevalnih moţnosti za vse ogroţene skupine ljudi. (prav tam)
Temeljni zakon 8/2000 (Ley Orgánica 8/2000...), prenovljen na osnovi Temeljnega zakona
4/2000, ki ureja pravice in svoboščine tujcev v Španiji in njihovo socialno integracijo,
odgovarja na nove potrebe španske druţbe in določa, da imajo vsi tujci s prebivališčem v
Španiji ali brez njega in, ki so mlajši od 18 let pravico do osnovnega izobraţevanja na
primarni in sekundarni stopnji, ki je brezplačno in obvezno, ter so vključeni v javni sistem

štipendiranja in pomoči. (prav tam) Prav tako imajo otroci priseljencev zagotovljena mesta v
vrtcih, v primeru, da zanje zaprosijo, saj je predšolska vzgoja v Španiji prostovoljna.
Občinskim oblastem ta zakon nalaga, da tujcem s stalnim oz. začasnim prebivališčem nudijo
izobraţevanja za boljšo socialno integracijo ter, da priznavajo in spoštujejo njihovo kulturno
identiteto. Ta zakon ne velja za priseljence iz drţav EU, saj le-ti uţivajo enake pravice kot
Španci, med katerimi je tudi pravica do izobraţevanja. (prim. Rzewolska 2007, str. 20)
Pomemben je tudi Temeljni zakon 10/2002 o kakovosti izobraţevanja (LOCE 2002), ki
določa, da se za učence, ki ne znajo španskega jezika in ne poznajo španske kulture oziroma,
ki jim primanjkuje osnovnih znanj iz teh področij, razvije specifične programe izobraţevanja
za boljšo integracijo v ustrezne nivoje. (La atención al alumnado inmigrante... 2005, str. 35)
V Temeljnem zakonu o izobraţevanju iz leta 2006 (LOE 2006) je zapisano, da je odgovornost
izobraţevalnega sistema, da sluţi kot kompenzacijski dejavnik, ki zmanjšuje osebne, kulturne,
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ekonomske in socialne neenakosti, tako da nudi posebne oblike pomoči učencem, ki
potrebujejo drugačno izobraţevalno oskrbo od redne; bodisi, ker so se kasneje vključili v
izobraţevanje, bodisi zaradi osebnih ali drugih razlogov. Po drugi strani pa multikulturno
okolje prinaša šolam moţnost, da se razvijejo kot okolja, kjer se spobuja drţavljanska
odgovornost, sobivanje, in socialna kohezija. (LOE 2006, Organización del sistema... 2009,
str. 465)

Med temeljnimi dokumenti s področja priseljenske politike je potrebno omeniti tudi Strateški
načrt drţavljanske odgovornosti in integracije 2007-2010 (Plan Estratégico... 2007), kjer so
predstavljeni ukrepi za zagotavljanje kakovostnega obveznega izobraţevanja in pravičnega
dostopa za vse. Med temi ukrepi so predlagani programi za preprečevanje šolske segregacije
in osipa, programi informiranja in usmerjanja priseljenske populacije na področju španskega
izobraţevalnega sistema, programi za spodbujanje interkulturnosti, sobivanja in socialne
kohezije, programi za laţji dostop priseljencev do neobveznega izobraţevanja in za
izboljšanje dostopa odraslih do poklicnega izobraţevanja. (Organización del sistema... 2009,
str. 466) Strateški načrt predlaga tudi načrte dobrodošlice v šolah (el Plan de acogida17),
oblike podpore in pomoči pri izobraţevanju, pri usvajanju jezika okolja, in programe za
ohranjanje lastne kulture in jezika. (prav tam)
Če povzamemo glavne točke vzgojno-izobraţevalne zakonodaje v Španiji, ki se nanašajo na
učence priseljence in njihove pravice:


vsi mlajši od 18 let imajo pravico do temeljne izobrazbe, ki je obvezna in brezplačna,



vsi imajo pravico do celostnega razvoja osebnosti,



vsi imajo pravico do enakosti dostopa in do kakovostne vzgoje in izobraţevanja,



vsi deprivilegirani učenci imajo pravico do pomoči in podpore za izenačitev pogojev
in uravnavanje neenakosti,



in vsem deprivilegiranim učencem morajo šole nuditi specifične programe za
uspešnejšo integracijo v ustrezne nivoje.

Navedeno kaţe, da se je skozi zgodovino španska izobraţevalna zakonodaja spreminjala in

dopolnjevala v prid interkulturnosti. Danes Španija sledi priporočilom evropske izobraţevalne
politike, hkrati pa velik del pozornosti namenja specifičnim značilnostim španskega

17

Načrt dobrodošlice zdruţuje kratkoročne ukrepe za čim hitrejšo integracijo in vključitev učencev v šolanje.
(Plan de acogida al alumnado inmigrante: Propuesta 2001, str. 3)
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izobraţevalnega sistema in raznoliki šolski populaciji. Odpira se vprašanje, na kakšen način
se ta nacionalna politika odraţa in nadalje razvija v Andaluziji.
8.1.1 ZAKONSKI OKVIRI V ANDALUZIJSKIH ŠOLAH
Zaradi decentralizirane ureditve, imajo avtonomne skupnosti v Španiji zakonodajno moč pri
ureditvi šolskega sistema. Pri oblikovanju svoje zakonodaje morajo izhajati iz zgoraj naštetih
drţavnih dokumentov. Andaluzija je na podlagi evropskih in drţavnih zakonskih okvirov

sprejela več odlokov in sklepov.
Zakon o solidarnosti v izobraţevanju (Ley de Solidaridad en Educación 1999, 17. člen), ki
ureja kompenzacijske ukrepe za odpravo neenakosti namenjene učencem z neugodnim
sociokulturnim ozadjem, etničnim manjšinam, učencem iz geografsko oddaljenih področij in
ostalim ranljivim skupinam. V njem je med drugim zapisano, da morajo šole, ki jih obiskujejo
romski učenci, etnične in kulturne manjšine in priseljenci, v svoje projekte vključiti
dejavnosti, ki spodbujajo razvoj in spoštovanje kulturne identitete, ki spodbujajo sobivanje in
olajšajo vključevanje v druţbo. (prav tam) Ministrstvo za šolstvo Andaluzije (Consejería de
Educación) se je v zakonu zavezalo k načelu interkulturnosti in k pomoči pri odpravljanju
različnih diskriminacij in zavračanj, ki bi se lahko pojavile v izobraţevalnih skupnostih. (prav
tam, 18. člen)
Ministrstvo za šolstvo Andaluzije je izdalo tudi Odlok o sprejetju Splošnega načrta za
priseljence v Andaluziji (Decreto 1/2002…) in Odlok o ureditvi izobraţevalne oskrbe za
učence z izobraţevalnimi potrebami, ki so posledica neugodnega socialnega poloţaja. Odlok
o sprejetju Splošnega načrta za priseljence v Andaluziji je andaluzijska vlada sprejela zaradi

naraščajočega števila priseljencev in njihovih specifičnih potreb. V njem so potrdili odločitev
o Prvem splošnem načrtu za priseljence v Andaluziji, ki naj sluţi kot sredstvo za načrtovanje
in usklajevanje priseljenske politike med različnimi institucijami v tej regiji. (prav tam, edini
člen)
V 9. členu odloka o ureditvi izobraţevalne oskrbe za učence z izobraţevalnimi potrebami, ki
so posledica neugodnega socialnega poloţaja (Decreto 167/2003...), je zapisano, da morajo
šole za deprivilegirane učence izdelati kompenzacijski načrt, v katerem so zapisane

prilagoditve učnega načrta njihovim potrebam.
Zakon o izobraţevanju v Andaluziji (LEA 2007), ki ga je sprejel andaluzijski parlament in
ureja izobraţevalni sistem v tej avtonomni skupnosti je bil sprejet 21. novembra 2007. Zakon
temelji na Temeljnem zakonu o izobraţevanju iz leta 2006 (LOE 2006), hkrati pa določa cilje
na področju izobraţevanja in ukrepe za dosego le-teh, ki so specifični za to avtonomno
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skupnost. Na področju interkulturnosti ta zakon določa vzgojo v duhu vrednot (glej str. 35) in
poudarja, da je potrebno v šolski kurikul vključiti spoštovanje kulturnih in etničnih razlik.
(LEA 2007, str. 55)
Namen dekretov in zakonov, ki urejajo obvezno izobraţevanje v Andaluziji, je zagotavljanje
spoštovanja človekovih pravic in priznavanje pravic etničnih in drugih manjšin, boj proti
socialni in kulturni diskriminaciji, izkoreninjenje rasizma in ksenofobije ter enakost med

spoloma. Med pomembnejše cilje sodi tudi spoštovanje jezikovne in kulturne raznolikosti, ki
sta hkrati tudi pravici vsakega posameznika.
Andaluzija kot avtonomna skupnost, v svojih aktih spodbuja interkulturno dimenzijo in se
veţe na specifične značilnosti te avtonomne skupnosti. Z vprašanji kulturne in etnične
raznolikosti se ukvarja ţe več desetletij, zato so tudi razvili več zakonodajnih podlag, ki so
vselej v skladu z drţavnimi in evropskimi direktivami. Zakoni so splošne narave, namenjeni
celotni populaciji, pa tudi specifični, namenjeni posameznim manjšinam, še posebej romski

skupnosti in maroškim priseljencem, ki sta dve največji etnični manjšini na ozemlju
Andaluzije. Iz dokumentov je razvidno, da je posebna pozornost namenjena deprivilegiranim
in tistim, ki prihajajo iz socialno neugodnih razmer in kulturnim ter etničnim manjšinam.

9 KURIKULARNE SMERNICE ZA OBRAVNAVO POSAMEZNIH
ETNIČNIH IN KULTURNIH SKUPIN
9.1 PROGRAMI KOMPENZACIJSKE VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA
Santos (1999) navaja, da so se prve pobude na področju odprave neenakosti v šolstvu v
Španiji začeli v sedemdesetih letih s Splošnim zakonom o vzgoji in izobraţevanju. Leta 1983
so prvič začeli s specifičnimi in takojšnjimi ukrepi za odpravo neenakosti, hkrati pa so
zasnovali program kompenzacijske vzgoje in izobraţevanja, ki so ga začeli izvajati konec
osemdesetih. Na deprivilegiranih in marginalnih področjih večjih mest so uvedli
kompenzacijsko vzgojo in izobraţevanje, ki je bila namenjena Romom in otrokom, katerih
druţine so se veliko selile. Problem pa je bil v tem, da so učenci neredno prihajali k pouku in
da so bili socialno izključeni. Z naraščanjem števila priseljencev je postalo jasno, da so tudi
njih vključili v kompenzacijsko vzgojo in izobraţevanje. (Santos 1999, str. 5)
Šele v devetdesetih letih je Zakon LOGSE (1990) posebno pozornost namenil raznolikosti.
Dokument prvič razlikuje med specifičnima skupinama učencev, na eni strani so to učenci s
49

posebnimi potrebami, ki imajo različne motnje, primanjkljaje in ovire, in na drugi strani tisti
učenci, ki prihajajo iz socialno neugodnih in kulturno drugačnih okolij ter imajo teţave s
socialno integracijo. (Organización del sistema... 2009, str. 440) Kar se tiče slednje, je
Ministrstvo za šolstvo in kulturo, da bi izenačili moţnosti in odpravili neenakosti, začelo s
programi za ohranjanje in širitev jezika in kulture manjšinskih skupin. (De Miguel 1999, str.
67)
Štiri leta kasneje je na pobudo UNESCA v Salamanci potekala »Svetovna konferenca o
posebnih potrebah v vzgoji in izobraţevanju: dostopnost in kakovost«18, kjer so prišli do
naslednjih ugotovitev: uvedba koncepta inkluzije kot temeljnega cilja na mednarodni ravni ter
inkluzija je pravica vseh učencev, ne le tistih, s posebnimi potrebami. (Organización del
sistema... 2009, str. 441)
Danes španska drţava učencem priseljencem in učencem iz deprivilegiranih okolij omogoča
posebno podporo v obliki sredstev, učnega gradiva in učiteljev, ki jo imenujejo program
kompenzacijske vzgoje in izobraţevanja. (La atención al alumnado inmigrante... 2005, str.

142, 143) Vsaka šola mora izdelati kompenzacijski načrt oz. načrt izobraţevalne oskrbe
raznolikosti (Plan de Atención a la Diversidad), kjer so zapisani ukrepi glede na specifične
značilnosti posamezne šole. (Organización del sistema... 2009, str. 442)
Takšni ukrepi so:


programi dobrodošlice,



programi učenja kastiljskega jezika,



programi učenja maternega jezika in kulture priseljencev,



posredovanje informacij o španskem šolskem sistemu staršem in spodbujanje le-teh k
participaciji v šolskem okolju,



podpora pri interkulturni/ šolski mediaciji,



podpora pri sporazumevanju. (prav tam, str. 468)

Oblike dela, ki jih izvajajo na šolah in ki so namenjene kulturnim in etničnim manjšinami in
učencem, ki prihajajo iz socialno deprivilegiranih okolij, so sledeče: individualizacija znotraj
rednega pouka, skupinsko delo znotraj rednega pouka, fleksibilna diferenciacija, učna pomoč

v manjših skupinah izven rednega pouka (največ 8 šolskih ur tedensko) in specifične obšolske
dejavnosti za razvoj različnih spretnosti. (Plan de Compensación... 2009, str. 5) Poleg tega
šole izvajajo pouk jezika in kulture okolja ter pouk maternega jezika in kulture priseljencev.
18

Špa. Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad.
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9.2 PROGRAMI UČENJA MATERNEGA JEZIKA IN KULTURE V
ŠPANSKIH ŠOLAH
Ena temeljnih usmeritev Sveta Evrope evropskim drţavam je, da v svoje nacionalne kurikule
vključijo učenje maternega jezika in kulture priseljencev. (La atención al alumnado
inmigrante... 2005, str. 23) Pravica do učenja maternega jezika in kulture priseljencev ni
zapisana v nobenem od zgoraj navedenih nacionalnih zakonov s področja izobraţevanja

(LOGSE 1990, LOCE 2002, LOE 2006). Španski nacionalni zakoni ne omenjajo učenja
dodatnih19 jezikov oziroma drugih maternih jezikov, ki jih v kontekstu izobraţevanja (učitelji
in starši) poimenujejo jeziki priseljencev in jeziki etničnih manjšin. (McPake idr. 2007, str.
19)
Na nacionalni ravni se ideja o učenju dodatnih jezikov še razvija. Prvi pokazatelj za to je
Drugi načrt za integracijo in drţavljansko odgovornost (II Plan de Integración y Ciudadanía
2011-2014), kjer je ena izmed usmeritev tudi krepitev maternih jezikov in kulture
priseljencev, na način, da se spodbuja sodelovanje med Španijo in drţavo izvora. (prav tam)
Na področju povezovanja med drţavami izvora sta bila podpisana dva sporazuma Španije s
Portugalsko in z Marokom. (Organización del sistema... 2009, str. 468)
Bolj aktivno se za tovrstne programe zavzemajo nekatere avtonomne skupnosti kot so
Andaluzija, Aragon, Asturija, Madrid, Valencija, kjer je priseljenska populacija bolj
zgoščena. (La atención al alumnado inmigrante... 2005, str. 67)

V preteklosti so bili ti programi namenjeni otrokom priseljencev, njihov cilj pa je bil, da bi se

učenci po vrnitvi v domovino laţje reintegrirali v šolski sistem drţave izvora. (McPake idr.
2007, str. 19) Danes se je ta cilj popolnoma preoblikoval in gre za učenje novega jezika za vse
učence ter za ohranjanje maternega jezika in kulture priseljencev. (prav tam)
V nadaljevanju navajamo nekaj primerov dobre prakse.
V zvezi z integracijsko politiko se v Španiji na nacionalni ravni izvajata dva programa, in
sicer program portugalskega jezika in kulture ter program arabskega jezika. (Organización del
sistema... 2009, str. 468) Programa se večinoma izvajata izven rednega urnika, čeprav se
nekatere avtonomne skupnosti trudijo, da bi jih vključile v uradni kurikul. (prav tam)

19

Ang. additional languages. Ta izraz se uporablja zato, da se prepreči diskriminatorna raba jezika. (McPake idr.
2007)
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Ministrstvo za šolstvo Španije in portugalska ambasada sta denimo zaradi velikega števila
portugalskih priseljencev začeli z izvedbo programa za učenje portugalskega jezika in kulture,
namenjeno celotni šolski populaciji. (García Castaño idr. 1999) Portugalska ambasada v
sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo Portugalske poskrbi za učitelje portugalščine, za
promocijo in razširitev programa po šolah, za sredstva za nabavo literature v portugalskem
jeziku, za mednarodne izmenjave učiteljev in učencev in za izvajanje različnih aktivnosti na
območjih s portugalskimi priseljenci. Pri pouku sta ponavadi prisotna učitelj kastiljščine in
učitelj portugalščine ali pa samo učitelj portugalščine. (Integrating immigrant...2009, str. 24)
Med letoma 1991-92 je skupina strokovnjakov in Univerz v Oviedu in Leonu opravila prvo
evalvacijo tega programa in prišla do sledečih ugotovitev: poglobljenost znanja portugalske
kulture in jezika med avtohtonim prebivalstvom in portugalskimi priseljenci je boljša, učna
uspešnost priseljencev je primerljiva z večinsko populacijo, učenci imajo večjo samozavest in
se bolj identificirajo s kulturo portugalske skupnosti, poleg tega pa je uspešnejša njihova
druţbena integracija. (prav tam, str. 63)
Drugi pomembnejši program, ki se izvaja v španskih šolah pa je učenje arabskega jezika in
kulture. (García Castaño idr. 1999) Španski parlament je 1983 podpisal sporazum z
maroškim, kjer je zapisano, da bo v španskih šolah učencem omogočen pouk arabskega jezika
in kulture. Španski organi poskrbijo za učilnice, arabske učitelje in njihovo financiranje pa
zagotovi maroška drţava. Učenje jezika in kulture je v prvi vrsti namenjeno maroškim
priseljencem v španskih šolah, cilji programa pa so boljša šolska integracija in spodbujanje
interkulturne vzgoje. Kakovost tega programa nadzira skupina španskih in maroških

strokovnjakov ter Center za raziskave in dokumentacijo na področju izobraţevanja, imenovan
CIDE, ki deluje pod okriljem Španskega šolskega Ministrstva. (prav tam, str. 65)
Poleg teh dveh skupin, pa imajo nekatere španske šole tudi integriran kurikul, saj izvajajo
dvojezičen pouk v kastiljščini in angleščini z elementi španskega in angleškega nacionalnega
kurikula. Kurikul je rezultat sporazuma med Ministrstvom za izobraţevanje (prej Ministrstvo
za izobraţevanje in znanost) in britansko ustanovo British Council podpisan leta 1996. Namen
sporazuma je omogočiti učencem, ki končajo obvezno niţjo sekundarno stopnjo, da si

pridobijo spričevali, veljavni v Španiji in Veliki Britanji, kar jim omogoča nadaljevanje
študija tako v Španiji, kot tudi v Veliki Britaniji.
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Pouka romskega jezika in kulture ni ne v španskem nacionalnem kurikulu (Salinas Catalá
2009, str. 186), ne v andaluzijskem kurikulu (LEA 2007), niti ne pouka drugih, manj
številčnih ali po socialnem statusu niţjih priseljenskih skupin.
9.3

SPODBUJANJE

INTERKULTURNOSTI

V

ANDALUZIJSKI

AVTONOMNI SKUPNOSTI
Ministrstvo za socialne zadeve Andaluzije je sprejelo več načrtov, ki obravnavajo različna
področja in so namenjena posameznim kulturnim in etničnim manjšinam, in sicer Drugi
splošni načrt za priseljence v Andaluziji (II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía
2006) in Splošni načrt za romsko skupnost v Analuziji (el Plan Integral para la Comunidad
Gitana de Andalucía 1997). V obeh načrtih so zapisane tudi smernice za obravnavo teh skupin
na področju vzgoje in izobraţevanja, ki so jih oblikovali skupaj z Ministrstvom za šolstvo
Andaluzije, upoštevajoč drţavno zakonodajo ter evropske uredbe in priporočila.
Andaluzija spodbuja interkulturne dejavnosti, programe in projekte ter nudi tudi finančno

pomoč šolam in zunanjim institucijam. (La educación en Andalucía 2010, str. 97)
9.4 SPLOŠNI NAČRT ZA PRISELJENCE V ANDALUZIJI
Splošni načrt za priseljence v Andaluziji je namenjen celotni populaciji s ciljem informiranja
drţavljanov in spodbujanja medsebojnega razumevanja in sprejemanja. Z načrtom ţeli
ministrstvo zagotoviti enakost moţnosti za tiste kulturne in etnične skupine, ki so na
določenih področjih ovirane: spodbuja izvajanje interkulturnih projektov, učenje kastiljščine
za priseljence, ukrepe za zmanjševanje osipa in dokončanje šolanja. (II Plan Integral para la
Inmigración en Andalucía 2006)
9.5 NAČRT IZOBRAŢEVALNE OSKRBE ZA PRISELJENCE
Oblikovali so tudi Načrt izobraţevalne oskrbe za učence priseljence oz. Načrt interkulturne
vzgoje (v nadaljevanju Načrt) (el Plan de Atención Educativa al Alumnado Inmigrante/ el
Plan de Educación Intercultural).
Cilji Načrta so:



Omogočiti šolanje vsem učencem iz priseljenskih druţin pod enakimi pogoji kot vsem
ostalim andaluzijskim učencem. V načrtu so zapisana navodila šolam proti
kakršnemkoli delovanju, ki diskriminira in omejuje šolanje priseljencev, in ukrepi za
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laţji sprejem in integracijo učenca priseljenca. Eden izmed ukrepov je prilagajanje
učnih načrtov.


Spodbuditi šole, da izvajajo interkulturne projekte, ki olajšajo in spodbujajo procese
spreminjanja, interakcije in sodelovanja med kulturami. (La atención al alumnado
inmigrante... 2005, str. 82)
9.6 SPLOŠNI NAČRT ZA ROMSKO SKUPNOST V ANDALUZIJI

Splošni načrt za romsko skupnost v Andaluziji, v katerem so zajeta različna področja
druţbenega delovanja prav tako vsebuje elemente interkulturnosti na področju šolstva, saj
spodbuja dejavnosti na temo soţitja med kulturami, spodbuja učenje in spoznavanje romske
kulture in medsebojno spoštovanje ter spodbuja vključevanje pozitivnih vidikov romske
kulture v šolska gradiva. (Plan Integral para la Comunidad Gitana en Andalucía 1997)
Glavni ukrepi zapisani v aneksu načrta na področju šolanja Romov v Andaluziji so:


Spodbujanje romskih druţin za pravočasno vključitev romskih učencev v šole in

spodbujanje h kontinuiranem šolanju romske populacije na obvezni stopnji.


Sodelovanje med šolsko skupnostjo, socialnimi delavci in romskimi druţinami.



Izvajanje pedagoških projektov, ki spodbujajo kulturno integracijo romske populacije.



Izvajanje aktivnosti, ki spodbujajo soţitje med kulturami.



Zagotavljanje informacij in svetovanje ekonomsko deprivilegiranim romskim
druţinam ter pomoč pri pridobivanju pravic do šolske prehrane, osnovnih učbenikov
in ostalih učnih gradiv.



Spodbujanje izobraţevanja o romski kulturi v izobraţevalnih programih učiteljev.



Izvajanje izpopolnjevanj učiteljev o romski kulturi in kulturnih značilnostih romskih
učencev in učenk.



Spodbujanje participacije romskih staršev v svetu staršev in svetu šole.



Vključevanje pozitivnih značilnosti romske kulture v učna gradiva in izdelava
posebnih učnih gradiv o romski kulturi.



Pozivanje romske šolske populacije k zaprositvi štipendij za srednješolsko in
univerzitetno izobraţevanje.



Ozaveščanje romskih druţin o pozitivnih vidikih pridobitve srednješolske ali
univerzitetne izobrazbe.



Omogočanje, da učenci zaključijo obvezno šolanje s pomočjo ukrepov na področju
izobraţevalne oskrbe raznolikosti in poklicnega usmerjanja.
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Učence med 18. in 21. letom starosti, ki niso pridobili temeljne izobrazbe, vsaj
minimalno poklicno izobraziti, da se lahko vključijo na trg dela oz. nadaljujejo
šolanje.



Izvajati programe opismenjevanja prilagojene romski kulturi, znotraj integracijskih
programov. (prav tam)

Načrti, ki so namenjeni deprivilegiranim priseljenskim skupinam in Romom, spodbujajo

interkulturno dimenzijo in jih ţelijo zaščititi pred diskriminacijo in socialno izključenostjo.
Dokumenti deprivilegirane skupine učencev pozitivno diskriminirajo, saj ţelijo zagotoviti
pravično šolo, šolo enakih moţnosti ter omogočiti bolj uspešno socialno in šolsko integracijo.
Ti načrti so namenjeni celotni javnosti, ne le šolski populaciji, z namenom krepitve
interkulturnega dialoga in socialne kohezije.
9.7 NAČRT ZA SPODBUJANJE VEČJEZIČNOSTI
Ministrstvo za šolstvo Andaluzije ima tri glavne cilje na področju interkulturnosti: sprejetost
in integracija, učenje kastiljščine in ohranjanje lastne kulture posameznikov. (Averroes 2011)
Da bi ministrstvo uresničevalo omenjene cilje, je osnovalo programe, ki temeljijo na načelu
demokratičnosti in interkulturnosti. Cilj programov je povezovanje in ohranjanje raznolikosti
ne glede na etnično, kulturno, rasno in versko pripadnost, v duhu strpnosti, spoštovanja in
priznavanja drugačnosti.
Na področju jezika so zasnovali Načrt za spodbujanje večjezičnosti (el Plan de Fomento del
Plurilingüismo 2005), katerega cilji so, učencem priseljencem in vsem ostalim, katerih

kastiljščina ni materni jezik, omogočiti učenje jezika okolja in s tem omogočiti laţjo
integracijo posameznika v druţbo. Poleg učenja jezika okolja vzporedno poteka tudi učenje
maternega jezika in kulture, s čimer se ohranjajo posameznikove korenine in kulturna
dediščina. Prav tako so vsi učenci v Andaluziji deleţni dodatne interkulturne vzgoje, ki
spodbuja strpnost in medsebojno spoštovanje med učenci različnih kulturnih in jezikovnih
ozadij. Za dosego teh ciljev je Ministrstvo za šolstvo Andaluzije znotraj Načrta za
spodbujanje večjezičnosti osnovalo tri programe: Program začasnega dopolnilnega pouka
kastiljščine za priseljence (el Programa de Adaptación Lingüística), Skupni izobraţevalni
program med Andaluzijo in drţavami, iz katerih prihajajo priseljenci (el Programa Educativo
Conjunto entre Andalucía y los países de origen de los inmigrantes), in dvojezične oddelke (el
Programa de Escolarización Mixta). Poleg tega so ustanovili Centralno upravo za

55

vključevanje novih jezikov, ki so materni jeziki večine priseljencev, kot prvih tujih jezikov, v
šolske programe. (Plan de fomento... 2005, str. 55-59)
Cilje interkultune pedagogike pa razvijajo in uresničujejo tudi preko drugih dejavnosti in
projektov:


evropskega jezikovnega portfelja,



izkušenj iz interkulturne pedagogike,



poučevanja kastiljščine za priseljence,



spleta (Aula Cervantes – internetna učilnica za učenje kastiljščine kot drugega ali
tujega jezika),



osnovnega vodiča po izobraţevalnem sistemu za priseljence,



mednarodnih seminarjev na temo interkulturnosti, multikulturnosti in večjezičnosti,



portala za interkulturno vzgojo in izobraţevanje,



jezikovnih šol za tujce. (Averroes 2011)

Kot je zapisano v Načrtu za spodbujanje večjezičnosti (Plan de fomento... 2005 str. 55-57), se
učenci priseljenci v andaluzijske šole vpisujejo skozi vse leto, zato je zelo pomembno, da so
deleţni posebne oskrbe, ki omogoča učencem čimprejšnjo integracijo v vzgojnoizobraţevalne ustanove in v druţbo. Šole se morajo nenehno prilagajati novim potrebam
učencev, hkrati pa morajo upoštevati načelo interkulturnosti, ki je eden izmed glavnih ciljev
španskega izobraţevalnega sistema. Šole morajo same uvajati spremembe in prilagoditve
glede na raznolikost in potrebe učencev, pri tem pa se morajo opirati na tri glavne stebre, in
sicer na vzgojno-izobraţevalne cilje, učne načrte šol in nacionalni kurikul. Med vzgojno-

izobraţevalnimi cilji šole morajo biti tisti, ki spoštujejo načelo interkulturnosti, in sicer
spoštovanje do manjšin, priznavanje in sprejemanje drugih kultur in njihovih vrednot, znanje
o tem, v čem se razlikujejo, in iskanje vsega, kar kulture zdruţuje, kot so solidarnost, strpnost,
kompromis in enakost. V načrtu je zapisano, naj se učni načrt šole stalno spreminja in
prilagaja glede na šolsko populacijo, prav tako nacionalni kurikul, ki naj se prilagaja
konkretnim potrebam šole, vse to, pa se opredeli v letnem delovnem načrtu šole. Glavne
dejavnosti šole morajo upoštevati interkulturni vidik. Praznovanja ob dnevu ustave, dnevu
avtonomne skupnosti, dnevu knjige, karnevalu, prazniku jeseni, ob športnih in drugih
prireditvah naj spodbujajo načelo interkulturnosti. (Plan de fomento... 2005, str. 55-57)
Za uresničitev zgoraj omenjenih ciljev šole izvajajo različne dejavnosti, ki so opredeljene v
letnem delovnem načrtu. Na eni strani so te splošne, kot so na primer praznovanja praznikov,
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na drugi strani pa šole izvajajo specifične dejavnosti, ki so namenjene priseljencem, njihovim
učiteljem in staršem.
Šole na primer izvajajo specifične interkulturne dejavnosti na področju ohranjanja učencem
lastne kulture, kot tudi spoznavanja teh kultur s strani vseh učencev. Pri tem gre za večsmeren
proces izmenjavanja izkušenj in znanj in sluţi obojestranskemu bogatenju.
Med specifične dejavnosti, ki jih izvajajo šole na področju interkulturnosti, sodi tudi
izpopolnjevanje učiteljev, kot je skupinsko delo, kjer učitelji iščejo izboljšave znotraj šole, v
kateri delajo, različna predavanja o učinkih priseljevanja in o tem, kako se z vprašanji
raznolikosti spopadati v šolah ter kako najti ustrezne rešitve v čimkrajšem času. (Plan de
fomento... 2005, str. 58)
Glavni ukrepi na področju interkulturnosti, ki jih je sprejelo Ministrstvo za šolstvo Andaluzije
v Načrtu za spodbujanje večjezičnosti (2005, str. 59), so:


razvoj izobraţevalnih dejavnosti povezanih s poučevanjem tujih jezikov, s kulturno
raznolikostjo ter s spodbujanjem interkulturnosti;



strokovno izpopolnjevanje učiteljev, ki delajo z učenci priseljenci;



vključitev novih jezikov, ki jih govori večina učencev priseljencev, kot prvih jezikov v
šolski predmetnik;



ustanovitev

programa

začasnega

dopolnilnega

pouka

kastiljščine,

skupnega

izobraţevalnega programa med Andaluzijo in drţavami, iz katerih prihajajo priseljenci
ter programa dvojezičnih oddelkov. (prav tam)
9.7.1 Program začasnega dopolnilnega pouka kastiljščine
Med specifične dejavnosti andaluzijskih šol spada tudi učenje kastiljščine. V letu 1997 so
ustanovili ATAL (Aulas Temporales de Adaptación Lingüística), program začasnega
dopolnilnega pouka kastiljščine. Program je poleg kompenzacijskega izobraţevanja glavni
ukrep Načrta izobraţevalne oskrbe učencev priseljencev (Plan de Atención Educativa al
Alumnado Inmigrante). Začasni dopolnilni pouk kastiljščine ATAL je namenjen vsem
učencem priseljencem brez predznanja kastiljščine, ki obiskujejo andaluzijske šole. Gre za
dopolnilni pouk, ki ga nudijo vsem učencem, ne le priseljencem, ki imajo kakršnekoli

primanjkljaje na kateremkoli šolskem področju z namenom odprave le-teh. (prav tam)
Začasni dopolnilni pouk kastiljščine je organiziran znotraj obstoječega urnika šole. Učenci so,
kljub temu, da obiskujejo ATAL, prisotni pri tistih šolskih predmetih, od katerih imajo korist.
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Učenci se namreč v šole vpisujejo skozi vse leto, zato zaradi nepoznavanja jezika pri vseh
predmetih teţko sledijo.
V Redu z dne 15. januarja 2007 (Orden de 15 de enero de 2007..., 5. - 12. člen), ki ureja
ukrepe in dejavnosti na področju oskrbe učencev priseljencev in še posebno začasni
dopolnilni pouk kastiljščine v obveznem izobraţevanju, je zapisano:


Začasni dopolnilni pouk kastiljščine, ATAL, je pouk namenjen učenju kastiljščine kot
uradnega jezika drţave bivanja, ki ga vodijo za to usposobljeni učitelji in ki sluţi
integraciji učenca v šolsko okolje in v dejavnosti šole, glede na raven znanja in
njihove kompetence.



ATAL se bodisi izvaja med rednim poukom, bodisi izven rednega pouka, odvisno od
potreb posameznega učenca.



Temeljni cilj ATAL-a je pomoč učencem priseljencem brez predznanja kastiljščine
pri usvajanju jezika in pridobivanju jezikovnih in komunikacijskih spretnosti v

kastiljščini, ter pomoč pri integraciji učenca v šolsko in širše druţbeno okolje in s tem
napredovanje pri rednem pouku.


Začasni dopolnilni pouk kastiljščine je namenjen učencem od drugega cikla osnovne
šole dalje pa do konca obvezne sekundarne stopnje.



Poleg rednega pouka je izvajanje začasnega dopolnilnega pouka kastiljščine izven
rednega pouka v osnovni šoli omejeno na 10 ur tedensko in na niţji sekundarni stopnji
na 15 ur tedensko, ki pa se morajo zmanjševati glede na napredek učenca, v prid
rednemu pouku.



Število učencev na skupino ne sme presegati števila 12.



Ena skupina naj bi bila v program začasnega dopolnilnega pouka kastiljščine
vključena pribliţno eno leto, izjemoma dve šolski leti. (prav tam)

9.7.2 Skupni izobraţevalni programi med Andaluzijo in drţavami, iz katerih
prihajajo priseljenci
Namen te iniciative, ki je nastala kot posledica druţbeno-ekonomskih razmer v Andaluziji, je
spodbujanje sodelovanja na področju integracijske politike med Andaluzijo in drţavami
partnericami. Njen cilj je spoznati učence priseljence s španskim jezikom in kulturo ter hkrati
omogočiti celotni šolski populaciji učenje in nadgrajevanje jezikov in kultur priseljencev.
Program temelji na dogovoru med Andaluzijo in matičnimi drţavami priseljencev, še posebej
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z Marokom. Izvaja se tako, da ministrstvo za šolstvo drţave partnerice šole oskrbuje z
informacijami in gradivom o kulturi in jeziku priseljencev, po drugi strani pa z izvajanjem
različnih dejavnosti, ki spodbujajo interkulturnost. Pri tem je poudarek na uporabi
komunikacijsko-informacijske tehnologije. Hkrati program vključuje mednarodno izmenjavo
tako učiteljev kot učencev. (Plan de fomento... 2005, str. 56)
V preteklosti so tovrstni programi sluţili kot pomoč pri laţji integraciji učencev v šole po
vrnitvi v drţavo izvora, sedaj pa je njihov namen olajšati šolanje v drţavi gostiteljici,
vključevanje v druţbo ter hkrati spodbujanje ohranjanja in razvoja lastne kulturne in etnične
identitete. (prav tam, str. 57)
9.7.3 Dvojezični oddelki
Ideja o dvojezičnih oddelkih, namenjenih učencem priseljencem in vsem rezidentom, katerih
kastiljščina ni njihov materni jezik, je nastala po modelu berlinskih evropskih šol20 in ciprskih
šol v grškem delu21 in se izvaja kot pilotni model le v nekaterih šolah. Model se izvaja na

način, da šole oblikujejo oddelke tako, da polovica razreda pripada eni manjšinski jezikovni
skupnosti, druga polovica učencev pa so naravni govorci kastiljščine (npr. arabsko-kastiljsko,
portugalsko-kastiljsko, ipd.). Oba jezika sta tako učna jezika kot učna predmeta. Vsak učenec
je deleţen pouka svojega maternega jezika, hkrati pa se uči jezika sošolcev kot prvega tujega
jezika. Nejezikovni predmeti se poučujejo v obeh jezikih, zato je usvajanje obeh jezikov
učinkovitejše. (prav tam, str. 58)
Ta model skuša izenačevati moţnosti in upoštevati načelo pravičnosti, hkrati pa razvija
spoštovanje do drugih kultur in jezikov. Ker je to pilotni model, je v načrtu zapisano, da je
potrebno narediti obseţno evalvacijo, pred uvajanjem v vse andaluzijske šole. (prav tam)
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V Nemčiji se je interkulturna pedagogika začela razvijati v letu 1996, ko so v Berlinu ustanovili prve drţavne
evropske mednarodne šole, imenovane SESB (Staatliche Europaschulen Berlin). Šolanje zajema predšolsko
vzgojo, v katero se učenci vpišejo s petimi leti starosti, in traja do konca višje sekundarne stopnje. Pouk poteka
dvojezično, učenci pa lahko poleg nemščine izbirajo med devetimi jeziki, in sicer angleščino, francoščino,
ruščino, španščino, italijanščino, grščino, turščino, portugalščino in poljščino. Razredi so razdeljeni v dve po
številu enakovredni skupini. Materni jezik ene od skupin je nemščina, druge skupine pa je eden izmed naštetih
jezikov. Jezik, ki ni nemščina, mora biti sporazumevalni jezik pri 50 % šolskega predmetnika. Učitelji poučujejo
v maternem jeziku, razen pri pouku tujega jezika. (Consejería de Educación 2005, str.60)
21
Ciprske šole so ta program uvedle v šol. letu 2000/01 po prihodu priseljencev iz razpadle Sovjetske zveze,
katerih materni jezik je bila ruščina. Ţeleli so olajšati medsebojno komunikacijo, zato so pri pouku predstavili
glavne značilnosti obeh kultur. Namen je bil okrepiti medsebojno spoštovanje in zaupanje priseljencev v novi
drţavi. (Consejería de Educación 2005, str.60)

59

Andaluzija kot avtonomna skupnost vodi aktivno jezikovno politiko. Z oblikovanjem Načrta
za večjezičnost se je zavzela, da bo spodbujala učenje španskega jezika in kulture in
omogočila učenje maternih jezikov učencev priseljencev. Nekateri izmed programov se v
šolah ţe aktivno izvajajo (ATAL, Skupni izobraţevalni program...), medtem ko Program
dvojezičnih oddelkov v praksi še ni zaţivel in je predviden v osnutku III. Splošnega načrta za
priseljence v Andaluziji (Junta modifica... 2010).

Primeri dobrih praks v andaluzijskih osnovnih šolah so sledeči:
Program arabskega jezika in kulture v Andaluziji je nastal pod pokroviteljstvom španske in
maroške drţave, katerega namen je v prvi vrsti ohranjanje kulture in jezika maroških
priseljencev. Trenutno v šolskem letu 2010/2011 ta program izvaja deset mobilnih učiteljev,
ki pouk izvajajo na različnih šolah z večjim številom maroške populacije. (La educación en
Andalucía 2010, str. 40)
Program so pred sedmimi leti začeli izvajati na nekaterih osnovnih šolah v Sevilli, kjer so do

leta 2010 beleţili porast učencev pri tem programu, saj se je število podvojilo na 88 učencev.
(Geniz 2010) Pouk se izvaja kot izvenšolska dejavnost v štirih šolah v tej provinci. Program je
namenjen vsem učencem, ki jih zanima arabski jezik in kultura. Kljub temu, pa opaţajo, da
Sevillčani ne kaţejo velikega interesa za tovrstno dejavnost. Učenci, ki so večinoma
maroškega porekla, prihajajo iz zelo različnih območij Seville, tudi zelo oddaljenih, saj je
maroška populacija tam izredno razpršena. Drug primer pa je provinca Granada, kjer imajo na
dveh srednjih šolah pouk arabskega jezika in kulture znotraj rednega pouka, in sicer tri ure
tedensko. (prav tam)
Na enak način je v šolskem letu 2010/2011 Ministrstvo za šolstvo Andaluzije razširilo svoje
sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo, raziskave in mladino Romunije in španskim
Ministrstvom za šolstvo in udejanilo Program romunskega jezika, kulture in civilizacije. (prav
tam, str. 41)
9.8 INTERKULTURNOST PREKO SPLETA - AVERROES
V šolskem letu 1997/98 je Ministrstvo za šolstvo Andaluzije ustanovilo Averroes22, internetno

izobraţevalno mreţo, katere splošni cilj je povezovanje šol in izobraţevanje učencev za
aktivno vlogo v sodobni informacijski druţbi. Poleg splošnih ciljev je namen Averroesa tudi
preseganje meja, razlik, neenakosti, zagotavljanje enakih pogojev za izobraţevanje vsem,
22

Ime internetne mreţe.
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krepitev evropske izobraţevalne politike, prispevek k boljšemu razumevanju in k
povezovanju različnih izobraţevalnih ustanov in iskanje skupnih ciljev. (Averroes 2011)
Averroes je namenjen učiteljem in učencem ter sluţi informiranju o različnih kulturah in
etnijah v tej regiji. Averroes nudi informacije o raziskavah in inovacijah na področju šolstva,
podaja različne informacije, vsebine in gradiva za učitelje in za njihovo izobraţevanje in
spopolnjevanje ter nudi podporo pri uresničevanju nacionalnega kurikula in kurikula
avtonomne skupnosti. (prav tam)
Internet je vsekakor medij, ki lahko pripomore k razbijanju barier, saj naslavlja širše mnoţice,
v tem primeru andaluzijsko druţbo, učitelje, učence in starše. Pri tem ne gre toliko za
poglobljeno razmišljanje o interkulturnosti, ampak za seznanjanje z različnimi kulturnimi in
etničnimi skupinami na območju Andaluzije, z aktivnostmi, ki se odvijajo na področju
interkulturnosti in za spodbujanje interkulturnega dialoga. Stroka se lahko na tem portalu
seznani z raziskavami, ki potekajo in z dilemami, ki se pojavljajo, ter na ta način izpopolni
svoje znanje in izmenja izkušnje.

10 INTERKULTURNOST NA RAVNI ŠOLE
Interkulturnosti v šoli ne moremo zreducirati na posamezne ukrepe in dejavnosti, ki jih izvaja
šola, niti niso odvisne samo od posameznika. Bistvo interkulturnosti je, da preţema celotno
druţbo in vse ravni človeškega delovanja. To na področju izobraţevanja pomeni, da morajo
biti interkulturno naravnani vsi udeleţeni, od drţavne izobraţevalne politike do posamezne
šole, učitelja, učencev in staršev. V naslednjem poglavju bom predstavila nekatere elemente,
ki kaţejo, kako se odraţa interkulturnost na mikroravni, v andaluzijskih osnovnih šolah:
kakšna so stališča o interkulturnosti med andaluzijski osnovnošolski učitelji ter, kako jo
uresničujejo. Podatki so vzeti iz raziskav in člankov domačih avtorjev (Olmos Alcaraz 2004,
2010, Fernández Pérez in Bueno Jiménez 2009, Oucharqui Stitou in García Pérez 2008).
10.1 PRAZNOVANJE PRAZNIKOV
Olmos Alcaraz (2004) v članku, kjer povzema izsledke svoje doktorske dizertacije ugotavlja,

da večina učiteljev v andaluzijskih šolah kot interkulturno vzgojo in izobraţevanje razume
izvajanje različnih praznovanj oziroma praznikov pri pouku. (prav tam, str. 5-6) V svoji
raziskavi je ugotovila, da večina šol, ki se opredeljujejo kot interkulturne, dajejo velik
poudarek na izvajanje kulturnih prireditev. Nekaj med njimi je tudi takih, kjer so praznovanja
povod za ostale dejavnosti na področju interkulturnosti, kot so na primer interkulturni
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pogovori, interkulturna mediacija, načrti dobrodošlice, različne kampanje na temo strpnosti in
soţitja ter nenasilja. Njena splošna ugotovitev je, da so interkulturne dejavnosti pogosto
zastavljene brez poglobljene refleksije, kar posledično vodi v »eksotizacijo drugega« (prav
tam, str. 6).
Svoje ugotovitve podkrepi z naslednjimi primeri.
Na šoli v Costi del Sol, kjer ima angleška populacija precejšno vlogo, denimo praznujejo »noč

čarovnic« skupaj s praznikom jeseni (Fiesta del Otoño), ki je tradicionalni praznik v tej regiji.
V drugih andaluzijskih šolah, ki jih obiskujejo učenci muslimanske vere, se interkulturna
pedagogika zreducira na praznovanje ramadana in na spoznavanje razlik, ki jih prinašajo s
seboj učenci priseljenci. (prav tam, str. 6)
Najbolj »tipično interkulturno praznovanje« pa je po mnenju večine učiteljev praznovanje,
kjer se predstavijo učenci iz različnih kulturnih in etničnih ozadij s plesom, oblačili in hrano,
značilni za posamezno etnično oz. narodno skupino. Na ta način se kulturo zredzucira na
folkloro. (prav tam, str. 6)
Nazoren je spodnji primer pogovora osnovnošolske učiteljice iz Malage z izpraševalko o tem,
kakšne interkulturne dejavnosti izvajajo na šoli. (Olmos Alcaraz 2010, str. 487):
Izpraševalka: »Ste izvedli kakšne interkulturne dejavnosti? Videla sem oglasno desko o
Ramadanu, a ne?«
Učiteljica: »Veliko.«

Izpraševalka: »Povejte, kako ste jih izvedli, na kakšen način...«
Učiteljica: »Počakajte, vam bom pokazala... [vstane in vzame album s slikami, ki ga ima na
polici]. Poglejte tale album božičnega praznovanja..., celo Mavrčki23 pojejo perfektno
španske božične pesmi.«
Izpraševalka: »Nimajo nobenih problemov, ker je druga vera?«
Učiteljica: »Ne, ne, ne, nimajo, nimajo. Poglejte, tekmovanje iz izdelovanja prestolov za
veliko noč, veliko od njih, so izdelali Maročani.«
Izpraševalka. »A res?«

23

V originalu »los moritos«. Učiteljica poimenuje maroške priseljence z izrazom »Mavrčki«, kar kaţe na
pokroviteljski odnos do pripadnikov te etnije. Olmos Alcaraz (2010, str. 488) pravi, da učitelji, v pretirani ţelji
po inkluzivno naravnanem pouku, naredijo ravno obratno, ohranjajo sistem druţbene neenakosti.
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Učiteljica: »Nobenega [problema]. Oni ne verujejo v krščansko vero. Majskega križa ne
praznujejo kot verski praznik, ampak kot tradicionalni praznik... in, kaj se zgodi? Prinesejo
jedi iz različnih držav... (pokaže mi fotografijo) Vidite, kako vsi otroci jedó? Vsak prinese
svoje jedi in...«
Izpraševalka: Tudi maroške deklice se preoblečejo v ciganke (pokaže na fotografijo).
Učiteljica: »Aha, in Kitajke so prve, ki se oblečejo v ciganke in v Maročanke... prinesejo jedi
in to...«
Interkulturnost je v andaluzijskih šolah je še vedno namenjena »drugim, drugačnim«:
Učiteljica v OŠ iz Cadiza: »Torej, kar smo naredili, ker vemo, da je tema nujna in da se
stalno povečuje, je Kompenzacijski načrt (el Plan de Compensación), kjer je eno izmed
poglavij namenjeno španščini za tujce in ustanovitev začasnega dopolnilnega pouka
kastiljščine v naslednjem šolskem letu.« (Olmos Alcaraz 2010, str. 486)
Druga avtoričina ugotovitev pa je ta, da je pri integraciji kulturnih in etničnih manjšin v šolah

poudarek na jezikovni politiki (Olmos Alcaraz 2004, str. 7). To je razvidno tudi iz
dokumentov na drţavni ravni in na ravni avtonomnih skupnosti. V vseh šolah se namreč
izvaja pouk španskega jezika in kulture, medtem ko se pouk maternih jezikov priseljencev in
ostalih etničnih manjšin izvaja le v nekaterih, pa še to izven rednega pouka, kar kaţe na to, da
je glavni cilj španske integracijske politike, naučiti učence priseljence španskega jezika.
Izpraševalec: »In, se v vaši osnovni šoli izvajajo interkulturne dejavnosti ali ne?«
Učitelj v OŠ iz Huelve: »[...] konec lanskega šolskega leta smo tej temi posvetili interkulturno

praznovanje, ker so nekateri učitelji dali pobudo, na primer maroški otroci so plesali njihov
tipičen ples, bilo je tudi nekaj Ekvadorcev, ki so peli pesmi in plesali, torej, lansko leto smo
posvetili praznovanje otrokom priseljencem in vsak od njih, ki je obiskoval šolo, je predstavil
dejavnosti značilne za njihovo regijo [...].« (Olmos Alcaraz 2010, str. 486 )
Drugi vidik izvajanja interkulturnih praznovanj, ki se pojavlja v andaluzijskih šolah, pa je
praznovanje španskih praznikov. Od učencev pripadnikov drugih kulturnih in etničnih skupin
se namreč pričakuje, da bodo brez predsodkov sodelovali pri praznovanjih »španskih
praznikov«, hkrati pa imajo sami Španci teţave pri vključevanju in sodelovanju pri
praznovanjih manjšinske populacije. Vse šole namreč praznujejo boţič, pa vendar ni niti ene
šole, ki bi na enak način praznovala tudi ramadan. (prav tam)
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10.2 INTERKULTURNI POGOVORI
V osnovni šoli Santa María del Águila v Almeríi od leta 2006/07 izvajajo »Interkulturne
pogovore« (Tertulias Interculturales), ki zajemajo celotno šolsko skupnost. (Fernández Pérez
in Bueno Jiménez 2009, str. 35-43) Na šoli so se odločili za izvedbo interkulturnih pogovorov
zaradi naraščujoče populacije priseljencev in zaradi njihovih bralnih teţav. Interkulturni
pogovori temeljijo na dialoški metodi, učenci izmenjavajo mnenja in stališča o različnih

temah, glede na besedilo, ki ga preberejo.
V interkulturnih pogovorih sodelujejo učenci zadnjega razreda osnovne šole, stari okoli 12 let,
njihovi starši, šolski koordinator, tutor in učiteljica ATAL-a. Skupina je sestavljena iz 27
učencev španskega, maroškega, romunskega in argentinskega porekla. Pogovori se izvajajo
po rednem pouku, med 16.30 in 20. uro, in trajajo dokler se določena tema ne iztroši. (prav
tam, str. 38)
Glavni namen interkulturnih pogovorov z vzgojno-izobraţevalnega vidika je vzgoja v duhu
vrednot. Ker gre za učenje preko branja, strokovni delavci izberejo takšna besedila, ki
odraţajo situacije, v katerih gre za pomanjkanje drţavljanjskih vrednot in izraţanje
neenakosti. S temi besedili ţelijo spodbuditi refleksijo o različnih temah kot so na primer
delitve nalog v druţini, enakost na delovnem mestu, zlorabe, spolna vzgoja, rasna strpnost in
sprejemanje različnosti. (prav tam, str. 39)
Pred izvedbo vsak sodelujoči dobi v branje enako knjiţno delo in se seznani s cilji in potekom
pogovora. Vsak pogovor ima drugega moderatorja, ki je lahko nekdo od strokovnih delavcev
šole, učenec ali pa nekdo od staršev; določi se pred začetkom pogovora. Pogovor se začne z

nagovorom dobrodošlice, nato pa vsak sodelujoči prebere odstavek, ki ga je najbolj pritegnil.
Nato se pogovorijo o vsebini odstavkov, vsak izrazi svoja stališča. Pogovor se zaključi s
sklepno mislijo. Nato sodelujoči izrazijo mnenja o izvedbi pogovora. Na koncu izdelajo
plakat, kjer povzamejo glavne ideje pogovora in se dogovorijo za naslednjega. Ob koncu
učenci izkoristijo čas za igro, starši in strokovni delavci pa se bolj poglobljeno pogovorijo o
temi in vprašanjih, ki so se porodila med pogovori.
Glavni cilji interkulturnih pogovorov so:



preko branja ustvariti prostor med šolo in druţino za učenje v duhu vrednot,



izboljšati integracijo učencev priseljencev in njihovih druţin,



izboljšati participacijo staršev,



razvijati in izboljšati bralne spretnosti učencev,
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razvijati ustno in pisno izraţanje učencev,



razvijati bralne navade učencev,



razvijati in spodbujati spoštljiv odnos med vsemi sodelujočimi,



izboljšati dialog med vsemi člani šolske skupnosti,



izraziti lastno mišljenje, deliti izkušnje, čustva brez strahu,



in razvijati kritični duh ter solidarnost. (prav tam)

Preko interkulturnih pogovorov sodelujoči tudi bolje spoznajo sogovornikov vsakdanjik,
kulturne značilnosti drţav iz katerih prihajajajo, hkrati pa se preko dialoške metode naučijo
strpnosti do drug drugega.
Interkulturni pogovori so ena izmed dejavnosti, ki jih izvaja ta šola in ki so primer dobre
prakse. V njih lahko namreč sodelujejo vsi učenci, ne glede na etnično pripadnost, kar je
temelj načela interkulturnosti, ki pravi, interkulturna vzgoja za vse. Hkrati pa zraven
sodelujejo tudi starši, učitelji in stokovni delavci, kar doprinese k uspešnejši integraciji
deprivilegiranih učencev v šolsko in širše druţbeno okolje.
10.3 INTERKULTURNA MEDIACIJA
CODENAF (Cooperación y desarollo con el Norte de África24) je zdruţenje za sodelovanje
in razvoj s Severno Afriko, ustanovljeno v Granadi leta 1996, ki deluje na področju
priseljevanja in druţbenega razvoja. Zdruţenje se udejstvuje ne le v šolskem okolju, temveč
na vseh področjih druţbenega delovanja. Na področju šolstva, CODENAF na andaluzijskih
šolah izvaja projekte interkulturne mediacije, kjer lahko sodelujejo vsi učenci, učitelji in
starši. Po mnenju zdruţenja, mediacija na eni strani sluţi kot orodje za preprečevanje in
reševanje konfliktov, na drugi pa senzibilizira celotno druţbo in spodbuja razvoj interkulturne
druţbe. (Mediación Intercultural 2008)
Mediacija je alternativa klasičnemu reševanju konfliktov in sluţi tudi spodbujanju
interkulturnosti, sprejemanju kulturnih in etničnih raznolikosti, zlasti v multikulturnih okoljih.
Interkulturna mediacija se od »klasične« mediacije razlikuje predvsem v mediatorju, saj ima
ta poleg osnovnih veščin mediacije tudi znanja s področja priseljenske problematike in
kulturne raznolikosti. Interkulturni mediator mora biti sposoben aktivnega poslušanja,
spoštovanja drugega, biti mora empatičen, nevtralen in nepristranski. Pri interkulturnih

24

Sodelovanje in razvoj s severno Afriko.
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mediacijah je pogosta ovira tudi jezik, zato mora biti mediator tista oseba, ki katalizira in
transformira jezik tako, da je razumljiv za obe strani. (La Mediación Intercultural..., str.3)
V šolskem okolju lahko interkulturna mediacija sluţi preventivi, pa tudi reševanju problemov
kot so nerazumevanje med učitelji in učenci, med učenci samimi in reševanju konfliktov pri
komunikaciji med starši in učitelji. (Fundación Secretariado Gitano 2007, str.65)
Cilji projekta interkulturne mediacije so:


prilagajanje šolske populacije spremembam v šolskem okolju,



ustvarjanje takšnega okolja, kjer je sprejemanje in spoštovanje drugega ne glede na
izvor del vsakdanjika,



ustvarjanje prostora za srečanje med druţinami, šolo in širšim okoljem, ter
spodbujanje komunikacije in razumevanja med njimi,



zagotavljanje dodatnega gradiva, ki sluţi kot pomoč in omogoči uporabo staregij za
delovanje v kulturno in etnično raznolikih okoljih,



sodelovanje, usklajevanje in povezovanje z drugimi institucijami v širšem druţbenem
prostoru. (Mediación social...2005)
10.4 DRUGE INTERKULTURNE DEJAVNOSTI

Interkulturnost v šolah ni samo uresničevanje učnih načrtov, ampak je tudi interkulturna
vzgoja celotne šolske populacije. Preko različnih dejavnosti, ki potekajo na šolah, se oblikuje
učenčeva osebnost in njegova stališča, zato je pomembno, da se na šolah izvajajo takšne
dejavnosti, ki spodbujajo soţitje, strpnost, nediskriminacijo, pravičnost in razvijajo
interkulturni dialog.
Učitelj v OŠ iz Almeríe: »Čemu služijo veliki projekti [...], če potem ni časa, ni sredstev ali
pa ni učiteljev. Potrebno je narediti majhne stvari, uporabne, umeščene v šolski vsakdan, tako
da se ljudje v teh majhnih stvareh počutijo pripadne šoli, ki jo obiskujejo.« (Olmos Alcaraz
2010, str. 7)
Na seminarju o interkulturnosti v Jaénu so izpostavili naslednje interkulturne dejavnosti, ki
naj se izvajajo v andaluzijskih šolah (Oucharqui Stitou in García Pérez 2008, str. 16):


interkulturna srečanja in pogovori,



kampanje za ozaveščanje proti rasizmu in ksenofobiji,



novice in zanimivosti iz različnih drţav na oglasnih deskah, plakatih in letakih,
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razstave,



koncerti in glasba različnih kultur,



fotografski natečaji,



ljudske igre različnih kultur,



projekcije filmov na temo interkulturnosti,



interkulturne izmenjave,



pisma dobrodošlice novim učencem,



plakati na temo interkulturnosti,



abeceda v maternem jeziku in jeziku drţave gostiteljice,



izvedba tedna »interkulturnosti«,



jezikovne izmenjave v tandemu,



izdelava »interkulturnega« koledarja, itd.
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11 INTERPRETACIJA
11.1 Zgodovinski in politični kontekst ter izobraţevalni sistem Španije
Španska drţava je bila vselej prostor zdruţevanja in spopadanja različnih kultur in etnij, kar se
je odraţalo tako v druţbenem in političnem ţivljenju, kot tudi v šolstvu.
V zadnjih nekaj stoletjih se je španska druţba korenito spremenila. Iz popolnoma za
spremembe zaprte in tradicionalne katoliške drţave, se je prelevila v sodobno demokratično
druţbo, ki postaja vedno bolj odprta in občutljiva za raznolikost.
Sodobna španska drţava je bila v 20. stoletju priča številnim političnim, gospodarskim in
druţbenim pretresom. Predvsem drţavljanska vojna in Frankova diktatura sta pustili posledice
v španski druţbi. Med vojno in v obdobju diktature je bila Španija izolirana, zaprta za zunanje
vplive, kar se je kazalo tudi v šolstvu. (Evolución del sistema 2004..., str. 5) Za špansko
šolstvo v tem obdobju je značilno, da je bilo v vajetih Cerkve, drţava pa se je umaknila iz
šolskega prostora. Vzgoja v šolah je temeljila na katoliški veri, poudarjala se je narodna

zavest. To je obdobje cenzure, ki se je odraţala na vseh ravneh druţbenega delovanja, tudi v
šolstvu. Cenzura se je izraţala tudi v obliki prepovedi uporabe jezikov avtonomnih skupnosti
in tujih jezikov razen kastiljščine. V šolstvu se je pojavil elitizem (učenci so bili ločeni po
druţbenih razredih) in spolna diskriminacija. Po smrti generala Franka se je v Španiji začelo
obdobje prenove drţave. Ponovno sta se vzpostavili verska in nazorska svoboda, kar je v
skladu z načeli demokratične druţbe, za katero si je Španija ob koncu 20. stoletja tako
prizadevala. V šolstvu je prevzela nadzor drţava in izvedla številne reforme. (prav tam, str. 512) Najpomembnejše pridobitve španske drţave v šolstvu po obdobju Frankove diktature so
bile zagotovo pravica do izobraţevanja za vse in odprava elitizma ter spolne diskriminacije.
(prav tam) Španija je postala odprta za spremembe; poudarja se spoštovanje človekovih
pravic in načel demokratične druţbe kot so strpnost, svoboda, pravičnost, tolerantnost in
soţitje. Španska drţava je ob koncu 20. stoletja postala občutljiva za kulturno, etično in
jezikovno raznolikost, kar se odraţa tudi v številnih reformah na področju šolstva.
Reformam navkljub, pa španska drţava še vedno ni izkoreninila problemov kot so
diskriminacija in deprivilegiranost, ki so dandanes posledica vedno večjega števila
priseljencev in drugih etničnih manjšin v španskih šolah in v španski druţbi nasploh. Za to je
potreben celostni pristop, ki zajema ukrepe na drţavni ravni, na ravni druţbe, pa tudi na ravni
posameznika. Izraţa se potreba po interkulturni vzgoji za vse.
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11.2 Interkulturnost na ravni na ravni nacionalnih in andaluzijskih zakonodajnih
podlag
Za špansko nacionalno izobraţevalno politiko je značilno, da oblikuje temeljne zakone in
smernice na področju šolstva. Na stopnji osnovnošolskega izobraţevanja to pomeni, da drţava
določi minimalne pogoje, ki jih morajo šole upoštevati pri oblikovanju svojega dela. Španska
šolska politika spodbuja celostno naravnanost vzgojno-izobraţevalni procesa, saj spobuja

medpredmetno povezovanje. Drţava je opredelila temeljne spretnosti in sposobnosti, ki naj jih
razvijajo v osnovnih šolah. Gre za razvoj bralnega razumevanja, ustnega in pisnega izraţanja,
uporabo avdio in video pripomočkov in informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Kot
pravijo sami, je pomemben cilj vzgojno-izobraţevalnega procesa vzgoja v duhu vrednot.
(Estructuras de... 2009, str. 22)
Na nacionalni ravni se v zadnjih letih odvijajo pomembni premiki k oblikovanju sodobne
multikulturne druţbe.

Z vidika interkulturnosti in pravičnosti je močna stran španske izobraţevalne politike ta, da
omogoča vključitev vsem otrokom, ki prebivajo na ozemlju drţave, v obvezno izobraţevanje.
Poleg tega ta vključitev poteka postopoma, upoštevajoč pripravljenost in starost otroka. Z
vidika zagotavljanja enakih moţnosti se Španija zavzema za enakost dostopa in za
kakovostno vzgojo in izobraţevanje ter spodbuja izvajanje ukrepov za pomoč in podporo
deprivilegiranim učencem za izenačitev pogojev in uravnavanje neenakosti. Hkrati drţava
šole zavezuje k izvedbi specifičnih programov za uspešnejšo integracijo deprivilegiranih
učencev v ustrezne nivoje.
V nacionalnih zakonodajnih podlagah ni mogoče zaslediti privilegiranja določene manjšinske
skupine. Za usmeritev pri obravnavi deprivilegiranih učencev španske izobraţevalne oblasti
izdajajo razne načrte, ki šolam sluţijo kot smernice in niso zavezujoči akti. Takšen načrt je
Strateški načrt drţavljanske odgovornosti in integracije, v katerem so zapisani ukrepi na
področju socialne in šolske integracije priseljencev.
Španija pri zakonodaji upošteva usmeritve evropske izobraţevalne politike. V skladu z
evropskimi priporočili so španske oblasti skrajšale postopke vpisa učencev v šolo in s tem

naredile prvi korak k hitrejši in učinkovitejši integraciji učencev. Prav tako priseljencem
zagotavljajo enake pravice do obveznega izobraţevanja in enake pogoje ne glede na njihovo
poreklo in pravni status, kar je v skladu s temeljnimi človekovimi pravicami. Te pravice
nanašajo le na učence priseljence do 18. leta, ki se vključujejo v obvezno izobraţevanje.
Vprašanje je, ali je omejevanje brezplačnega izobraţevanja le na obvezno izobraţevanje
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skladno z idejami človekovih pravic in inkluzije, če vemo, da le-to v sodobni druţbi ni več
zadosten pogoj za druţbeno integracijo. Prav tako še vedno obstajajo dileme, ki se tičejo
nadaljevanja šolanja, po končanem niţjem sekundarnem obveznem izobraţevanju, kako je
poskrbljeno za nadaljnje šolanje in za poklicne poti priseljencev in ostalih deprivilegiranih
učencev.
Ugotovila sem, da španske šolske zakonodajne podlage za raven obveznega izobraţevanja

temeljijo na etiki pravičnosti. Videli pa smo, da drţavna zakonodaja avtonomnim skupnostim
ne nalaga, kakšni naj bodo specifični ukrepi za odpravo neenakosti in egalitarnejše
izobraţevanje (Organización del sistema...1009, str. 467), zato me zanima, kakšna je
integracijska politika Andaluzije.
Na ravni andaluzijske avtonomne skupnosti lahko potegnemo vzporednice z nacionalno
izobraţevalno politiko, saj se tudi ta zavzema za pravičnost v izobraţevanju. Andaluzija je
izdala vrsto zakonodajnih podlag in dokumentov, ki ščitijo najbolj ranljive skupine v tej

avtonomi skupnosti, in sicer priseljence, Rome, kulturne in etnične manjšine ter tiste, ki
prihajajo iz socialno in geografsko deprivilegiranih okolij. Andaluzija v svojih aktih poudarja
pomembnost interkulturne komponente v šolah, zavzema se za odpravo vseh oblik
diskriminacije, za ţivljenje v soţitju in solidarnosti. Rešitev za odpravo neenakosti v šolstvu
vidi v kompenzacijskih načrtih.
Španska izobraţevalna politika izraţa skrb za deprivilegirane in socialno izključene, saj gre v
smeri pozitivne diskriminacije za vse, ki so v deprivilegiranem poloţaju in jim zagotavlja

dodatne oblike pomoči. Na ravni izenačevanja moţnosti španska drţava zavezuje avtonomne
skupnosti in šole, k izdelavi kompenzacijskega načrta, kjer so zapisani ukrepi glede na
specifične značilnosti posamezne šole. (La atención al alumnado inmigrante... 2005 , str. 142,
143). Ti ukrepi se razlikujejo glede na politiko avtonomne skupnosti, večinoma pa so to:
programi dobrodošlice, programi učenja jezika in kulture drţave gostiteljice, programi učenja
maternega jezika in kulture priseljencev, posredovanje informacij o španskem šolskem
sistemu učencem in njihovim staršem in spodbujanje le-teh k participaciji v šolskem okolju,
podpora pri interkulturni/ šolski mediaciji, podpora pri sporazumevanju. (prav tam, str. 468)
Večino teh ukrepov (začasni dopolnilni pouk kastiljskega jezika, programi učenja jezika in
kulture priseljencev, interkulturna mediacija) financirajo avtonomne skupnosti. Ti programi se
večinoma izvajajo izven rednega pouka, nekatere šole, pa se, vsaj kar se tiče pouka maternega
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jezika priseljencev, trudijo, da bi ga umestile znotraj rednega pouka in da bi bil namenjen
vsem učencem (Fichas breves... 2009, str. 468-469).
Pozitivni ukrepi na ravni avtonomne skupnosti za enakovredne moţnosti in dvig učnega
uspeha so:


zagotavljanje dopolnilnega pouka kastiljskega jezika,



zagotavljanje maternega jezika in kulture priseljencev,



podpora v obliki finančnih sredstev in v obliki zagotavljanja informacij za priseljence,



sodelovanje z institucijami drţav iz katerih priseljenci prihajajo,



odprava birokratskih postopkov za čimprejšnjo integracijo.

Zgoraj navedeno kaţe, da se tako španska kot andaluzijska šolska zakonodaja zavzemata za
pravičnost v izobraţevanju, vendar pa so med njima tudi razlike. Ugotovila sem, da je
nacionalna izobraţevalna politika bolj usmerjena v kompenzacijske ukrepe za odpravo
neenakosti, v ukrepe za preprečevanje osipa in segregacije in v informiranje šolske

populacije, medtem ko gre andaluzijska izobraţevalna politika globlje. Zdi se, da so
andaluzijske izobraţevalne oblasti bolj usmerjene k interkulturnosti in k pripoznanju, saj
imajo izdelane konkretne ukrepe (npr. pouk manjšinskih jezikov in kultur) za obravnavo
posameznih deprivilegiranih skupin s ciljem zmanjševanja neenakosti in boljše ter uspešnejše
integracije priseljenskih skupin v šolo in v druţbo. Andaluzijske izobraţevalne oblasti pri
oblikovanju integracijske politike sodelujejo z manjšinskimi skupinami, kar je skladno s
konceptom pripoznanja, ki pravi, da »mora druţba nepravičnost odpravljati tudi s priznanjem
enakovrednosti marginaliziranim druţbenim identitetam in jim omogočiti oblikovati ter
sooblikovati skupno usodo« (Skubi Ermenc 2010b, str. 88).
11.3 Interkulturnost na ravni nacionalnega in andaluzijskega kurikula
Drţavna izobraţevalna politika pušča avtonomnim skupnostim in šolam precej odprt prostor
za oblikovanje učnih načrtov in izbiro učnih gradiv, saj določi le 55 do 65% učnega načrta. To
pomeni, da imajo avtonomne skupnosti in šole dovolj manevrskega prostora, da v svoje
kurikule vključijo dejavnosti, ki vsebujejo interkulturno dimenzijo. Kot lahko opazimo,
nobeden od programov in dejavnosti (programi dobrodošlice, programi začasnega
dopolnilnega pouka kastiljskega jezika in kulture drţave gostiteljice, programi učenja
maternega jezika in kulture priseljencev, interkulturna mediacija) za šole ni zavezujoč,
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izvajajo jih namreč le tiste šole, ki imajo manjšinske učence. Iz tega bi lahko sklepali, da se
interkulturna naravnanost šol razlikuje.
Glavni ukrepi za uresničevanje celovitega načela so učenje kastiljskega jezika, učenje
maternih jezikov in kulture učencev priseljencev, interkulturna mediacija, izdelava
kompenzacijskega načrta (znotraj tega načrt dobrodošlice) in različne interkulturne dejavnosti
manjšega obsega. Andaluzijsko ministrstvo za šolstvo v sodelovanju z zunanjimi institucijami

izvaja različne interkulturne projekte, ki jih tudi subvencionira ter izpopolnjuje učitelje na
področju integracijske politike in interkulturnosti. Posebno pozornost andaluzijska
izobraţevalna politika namenja romski skupnosti, priseljencem, etničnim in kulturnim
manjšinam ter socialno in geografsko deprivilegiranim učencem. Andaluzija izvede največ
ukrepov za boljšo integracijo priseljenskih skupin, medtem ko nekatere druge niso deleţne
enakih »ugodnosti« (npr. romska skupnost ni deleţna pouka romskega jezika in kulture).
Za izenačevanje moţnosti in v namen dvigovanja učnega uspeha se v šolah izvaja dopolnilni

pouk kastiljskega jezika. Ta je financiran s strani drţave in se izvaja v vseh šolah s
priseljensko populacijo. Ni pa vključen v uradni nacionalni kurikul. Na ravni temeljnega
kurikula drţava spodbuja le učenje španskih uradnih jezikov, in sicer kastiljščine,
baskovščine, galicijščine in katalonščine. Pouk manjšinskih jezikov ni vključen v uradni
kurikul, ampak je odvisen od druge ravni konkretizacije učnih načrtov, ki poteka na ravni
avtonomnih skupnosti. Drţava sicer spodbuja pouk manjšinskih jezikov, vendar le-ti niso
vključeni v uradni kurikul.
Prav to je slabost na ravni španskega šolskega sistema, saj jezikovna politika manjšinskih
jezikov v uradnem nacionalnem kurikulu ni definirana. Šole se same odločajo ali bodo nudile
pouk maternega jezika in kulture priseljencev v svojem programu ali ne, kar ne daje vsem
učencem enakih moţnosti. Ker manjšinski jeziki niso vključeni v nacionalni kurikul, so tudi
ukrepi na ravni avtonomnih skupnosti in šol različni. Kot opaţa Olmos Alcaraz (2010, str.
484) je problem andaluzijske integracijske politike ta, da se enači z jezikovno. Olmos Alcaraz
(prav tam) je ugotovila, da so najpogosteje pogovori o priseljenskih skupinah in izobraţevanju
v andaluzijskem parlamentu vezani na temo začasnega dopolnilnega pouka kastiljskega

jezika. Tako je ţe na ravni lokalne politike razvidno, da je temeljni cilj šolske politike, naučiti
učence jezik večine. Zdi se, da je za integracijsko politiko čutiti asimilacijski pritisk. Teţnje
po asimilaciji bi lahko povezali z nedavno špansko zgodovino. Kot multikulturna drţava z
vidika lastnih narodnih manjšin, je v obdobju Frankove diktature, doţivljala pretrese in
cenzure, zato ne preseneča, da danes tako močno ščiti svoje lastne jezike in kulturne tradicije.
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Eden izmed temeljnih ciljev evropske interkulturne pedagogike je učenje maternega jezika
(Skubic Ermenc 2003, str. 52). Učenje maternega jezika ni le pravica priseljenskih skupin ter
drugih etničnih manjšin do ohranjanja lastne kulturne oz. etnične identitete, marsikdo ga
razume tudi kot nujen pogoj za šolski uspeh. (prav tam, str. 54) Španija je zato na drţavni
ravni sprejela sporazuma s Portugalsko in z Marokom, ki dajeta moţnost učenja maternega
jezika v šolah, in sicer portugalskega ter arabskega. Pouk teh jezikov financira drţava izvora
priseljencev. (Organización del sistema... 2009, str. 468)
V Andaluziji so pouka maternega jezika in kulture deleţni učenci priseljenci iz Maroka in
portugalski priseljenci. Pozitivne lastnosti takšnega pouka so, da se ohranja vez z drţavo
učenčevega izvora, krepi se učenčeva osebnostna in kulturna identiteta. Poleg tega je mogoče
opaziti celostno naravnanost, saj šole dejansko nagovarjajo vse učence, da se vključijo v pouk
arabskega in portugalskega jezika ter kulture. Pomanjkljivosti tovrstnega pouka so, da se
izvaja le v nekaterih šolah in samo za izbrane priseljenske skupine. Tu trčimo ob vprašanje
dostopnosti in razlik med različnimi priseljenskimi skupinami. Mreţa šol s tovrstnim poukom

je še razmeroma majhna in odvisna od politike posameznih drţav iz katerih priseljenci
prihajajo ter uspešne promocije ambasad in meddrţavnih sporazumov. Druga slabost je, da se
izvaja kot obšolska dejavnost in izven rednega pouka, kar učence dodatno obremenjuje.
»Enakovredna alternativa« (Skubic Ermenc 2010a, str. 275) pouku maternega jezika in
kulture priseljencev bi pomenila oblikovanje dvojezičnih oddelkov, ukrepa, ki ga je prinesel
Načrt za spodbujanje večjezičnosti. Ta ukrep v andaluzijskih šolah ţal do danes še ni bil
realiziran, čeprav bi lahko prispeval k dvigu moţnosti za enakovredno in poglobljeno učenje

obeh jezikov- materinščine in uradnega jezika. S tem bi se dvignil tudi ugled jezikov
priseljencev in pripomogel k druţbenem statusu učencev priseljencev. Hkrati pa ne bi pomenil
dodatne obremenitve (le za posamezne) učence, saj bi potekal znotraj rednega urnika in za
vse. Na tem mestu ţelim opozoriti na past dvojezičnih oddelkov. V Načrtu za spodbujanje
večjezičnosti ni zapisano, kateri naj bi bili dodatni jeziki v kombinaciji s kastiljščino in kaj
hitro se lahko zgodi, da so to angleščina, nemščina in ostali »svetovni« jeziki. Takšna skrb ni
odveč, saj je angleška populacija v Andaluziji številčna.

Programi učenja maternega jezika in kulture za učence priseljence zagotovo sluţijo hitrejši in
kakovostnejši integraciji teh učencev v šolske in druţbene procese, vendar pa ta moţnost še
vedno ni na voljo vsem učencem priseljencem. Ti programi so vsekakor pozitiven premik v
smeri inkulzije in interkulturno naravnane šole, vendar pa imajo omejen učinek, saj so
povezani s finančnimi, kadrovskimi in organizacijskimi omejitvami. Ukrep, ki bi zagotovil
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egalitarnejše izobraţevanje v Španiji, je vključev pouka tujih jezikov kot maternih jezikov in
kulture v nacionalni kurikul in kot del rednega pouka za vse (pri čemer je seveda potrebno
upoštevati organizacijske in finančne ovire, ki se lahko pojavijo, kadar gre za večje število
jezikovnih skupin).
Pomemben del interkulturnega delovanja je tudi učenje jezika okolja, ki je ena izmed
prednostnih usmeritev španske integracijske politike. Pouk jezika okolja v andaluzijskih šolah
poteka v obliki začasnega dopolnilnega pouka kastiljščine (v nadaljevanju ATAL). Dejstvo je,
da če ţelimo zagotoviti realen učni uspeh manjšinskih skupin, moramo v šolah zagotoviti
učenje jezika okolja. Prednosti ATAL-a so v tem, da so učitelji posebej usposobljeni za delo z
učenci priseljenci, izvaja se večinoma med rednim poukom, skupine so majhne, kar omogoča
večjo individualizacijo znotraj skupine. Pasti se pojavijo, če se šola odloči za izvajanje
programa večjega dela izven pouka, kar lahko vodi v segregacijo. Nekatere šole teh začasnega
doplonilnega pouka kastiljščine sploh nimajo. Tam gre za neposredno vključevanje učencev
priseljencev v večinske razrede ne glede na znanje jezika, kar je lahko zelo problematično, ko
gre za učence, ki kastiljščine še nič ne obvladajo.
Kdaj in kako torej ločevati učence pri pouku jezika okolja in pri pouku nasploh? Vse oblike
trajnejšega ločevanja posebnih skupin učencev od večine lahko vodijo v segregacijo. (Skubic
Ermenc 2010a, str. 271) Rešitev je zato v kratkotrajneših oblikah posebnega pouka, v
fleksibilnosti, v individualizaciji in notranji diferenciaciji. Vendar pa ima tudi to
pomanjkljivosti, zlasti iz organizacijskega vidika. (prav tam)

Španske in andaluzijske izobraţevalne oblasti vidijo odgovor na zagotavljanje enakih
moţnosti v kompenzacijskih ukrepih. Kompenzacijski ukrepi so v španskih šolah namenjeni
učencem, ki imajo primanjkljaje, ki so posledica socialno-ekonomskih razmer, učencem
priseljencem in učencem s posebnimi potrebami. (Organización del sistema... 2009, str. 441)
Kompenzacijski ukrepi, ki jih izvaja večina šol so naslednji: učenje jezika okolja,
individualizacija znotraj rednega pouka, skupinsko delo znotraj rednega pouka, fleksibilna
diferenciacija, učna pomoč v manjših skupinah izven rednega pouka (največ 8 šolskih ur
tedensko) in specifične obšolske dejavnosti za razvoj različnih spretnosti. (Plan de
Compensación... 2009, str. 5)
Teresa Aguado idr. (2003, str. 341) menijo, da je izvajanje raznih kompenzacijskih ukrepov
upravičeno le, ko so ti ustrezno ovrednoteni in resnično odgovarjajo na potrebe učencev,
poleg tega pa upoštevajo načelo interkulturnosti in je vključena celotna šolska populacija.
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Večina teh ukrepov pa je, kot opaţajo, še vedno namenjena učencem z učnimi teţavami.
Ciljna skupina namreč ni celotna šolska populacija, ampak so to učenci s specifičnimi
potrebami, ki postanejo »nemočni porabniki dodatnih storitev« oz. »osebe s posebnimi
potrebami, ki jih definira stopnja primanjkljaja«. (Skubic Ermenc 2010b, str. 86) Zato se je
potrebno »na različnost učencev odzivati s ponudbo različnih, a enakovrednih znanj, ne pa
kompenzacijskimi programi« (prav tam, str. 87). Učencem mora biti ponujena »enakovredna
alternativa« (prav tam), kar pa se zdi, da andaluzijskih šolah še ni zaţivelo.
11.4 Interkulturnost na ravni šole
Kot sem omenila zgoraj, bi bila enakovredna alternativa učenju maternega jezika in kulture
priseljencev vključitev teh jezikov v uradni kurikul in oblikovanje dvojezičnih oddelkov. Ţal
tovrstnega pouka v španskih in andaluzijskih šolah še ni, potekajo pa različne vzgojne in
didaktične prakse, ki prav tako prispevajo k inkluzivno naravnani šoli.
Takšen je primer interkulturnih pogovorov, katerih cilj je interkulturna vzgoja vseh učencev,
posredni cilj pa je razvijanje bralnih spretnostih učencev priseljencev v jeziku okolja. Hkrati
je pozitivna lastnost tovrstne dejavnosti tudi povezovanje šole in učencev z druţinami
učencev, kar je tudi ena izmed temeljnih usmeritev evropske integracijske politike. Preko
interkulturnih pogovorov, če so kakovostno izpeljani, se lahko krepi solidarnost in soţitje med
učenci, razvijajo se empatični odnosi, oblikuje se učenčeva identiteta. Seveda takšni pogovori
sami po sebi še niso zagotovilo uspeha, saj nekatere raziskave kaţejo, da lahko kulturni stik
tudi krepi stereotipne predstave o drugih (Skubic Ermenc 2003, str. 55).
Interkulturna mediacija je še en primer dobre prakse, ki lahko pripomore čimkrajši in
uspešnejši šolski integraciji. Komunikacijski nesporazumi in nerazumevanje pogosto vodijo v
nestrpnost, v oblikovanje negativnih stališč in predsodkov (Skubic Ermenc 2003, str. 55).
Zato kakovostno izpeljana interkulturna mediacija daje učencem moţnost, da razumejo in so
razumljeni. Tudi v tem primeru, je kakovost izvedbe ključnega pomena. Interkulturna
mediacija, ki se izvaja v Andaluziji, kaţe tudi na povezanost lokalne skupnosti s šolami, kar je
še ena izmed pomembnih značilnosti interkulturne predagogike. Mediacija deluje kot

povezovalni element med šolo, učencem, druţino in lokalno skupnostjo.
Pozitivni ukrep na ravni šole je tudi načrt dobrodošlice, v katerem so zapisani konkretni
ukrepi za čim hitrejšo integracijo učenca v šolo. Gre za individualne načrte, ki jih šole
sestavijo glede na specifične potrebe učenca. V načrtih mu določijo tutorja, ki je lahko učitelj
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ali učenec ali kdo izmed pedagoških delavcev. (Plan de acogida...2001, str. 7) V načrtu
dobrodošlice je zapisan sistem pomoči učencu priseljencu, kar pripomore izenačevanju
moţnosti.
Ostale interkulturne dejavnosti kot so interkulturna srečanja in pogovori, različne kampanje za
ozaveščanje, plakati in letaki na temo interkulturnosti, razstave, projekcije filmov, koncerti in
glasba različnih kultur, ljudske igre različnih kultur, jezikovne izmenjave v tandemu, izdelava
»interkulturnega« koledarja, itd., so vedno pozitivne, ko so del nekega »celostnejšega
interkulturnega pristopa« (Skubic Ermenc 2006, str.162). Izvedba takšnih dejavnosti je lahko
problematična takrat, ko gre za osamljene primere v sicer nespremenjeni pedagoški praksi.
Pomembno je tudi, da šola in učitelji izvajajo takšne interkulturne dejavnosti, ki so namenjene
vsem učencem in kjer lahko vsak sodeluje in jih sooblikuje. Pri oblikovanju dejavnosti pa je
potrebno poglobljeno načrtovanje in refleksija. Brez senzibilnosti in refleksije lahko kaj hitro
postanejo diskriminatorne. Z zgoraj omenjenimi dejavnostmi se pri učencih razvija
interkulturna kompetenca, če so pravilno zastavljene in če so del širše usmeritve šole, zato je
pomembno, da so opredeljene tudi v letnem načrtu šole in v učnih načrtih posameznih
predmetov, saj se s tem izognemo »pastem« interkulturne vzgoje, kot je redukcija na določene
teme (Skubic Ermenc 2006, str. 154) in »eksotizacija« kultur (Olmos Alcaraz 2004, str. 5).
Kot ugotavljajo nekateri raziskovalci interkulturnosti v Andaluziji (García idr. 1999, Martínez
Muñoz 2007, Olmos Alcaraz 2010), se z omenjenimi problemi interkulturne vzgoje srečujejo
tudi andaluzijski učitelji. Raziskovalci (prav tam) so namreč ugotovili, da gre pri učiteljih
pogosto za pomanjkanje razumevanja koncepta interkulturnosti. Izvajanje interkulturnih
dejavnosti se pogosto zreducira na ljudska praznovanja in na večinoma krščanske praznike.
Olmos Alcaraz (2004, str. 7) je ugotovila, da je veliko učiteljev je prepričanih, da je za
integracijo učencev priseljencev in pripadnikov manjšin potrebna »interkulturna vzgoja« in
»znanje kastiljščine«. Spet gre za osredotočenost na posebno skupino, v tem primeru za
priseljensko, kot da ostali interkulturne vzgoje ne potrebujejo. Pomanjkljiva in neustrezna
stališča lahko izničijo učinek še tako dobro zamišljene politike, zato je usposobljenost
učiteljev ključni pogoj za uspeh.
Drug problem je v etnocentrično naravnanem pouku, saj se v šolah večinoma praznujejo
prazniki krščanske tradicije, medtem ko prazniki drugih etnij v šolah niso enakovredno
zastopani.
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Teresa Aguado idr. (2003, str. 341) so v raziskavi, ki so jo opravili v španskih šolah, ki
spadajo pod obvezno izobraţevanje, in v kateri so sodelovali učenci, učitelji in starši,
analizirali in ovrednotili, kako uresničujejo načelo interkulturnosti. Ugotovili so, da v večini
španskih šol še vedno ne spodbujajo interkulturnosti in, da je veliko površnih in delnih
predstav o tem, kaj interkulturnost je. Večina šol izvaja le dejavnosti povezane z raznimi
praznovanji in druţbenimi dogodki. Ugotovili so, da bi bilo potrebno v učne načrte vključiti
aktivnosti, ki spodbujajo raznolikost sistematično in kontinuirano. Pri učencih bi bilo preko
simulacij, diskusij, skupinskega učenja potrebno razvijati interkulturno kompetenco. Bistveno
pa je to, da bi bilo potebno izvajati individualizacijo za vse učence, ne le za »tiste s posebnimi
potrebami« in za pripadnike manjšin.
Zdi se, da kljub izjemnim spremembam, ki smo jim priča v Španiji in Andaluziji v zadnji
letih, andaluzijske šole pogosto še vedno delujejo precej asimilacionistično, saj gre v večini
primerov za enosmeren proces prilagajanja manjšine večini. Prav tako omenjeni rezultati
raziskav šolske prakse opozarjajo na pojave etno- in evropocentrizma, saj gre za poudarjanje
španske in hkrati katoliške tradicije. Problematično pa je tudi redukcija interkulturnosti na
določene teme (Skubic Ermenc 2006, str. 154) kot so praznovanje praznikov, na tipičen ples,
narodne noše in tradicionalno hrano. Seznanjanje učencev z različnimi kulturami in
tradicijami je le del spodbujanja interkulturnega učenja in vzgoje. Praznovanje praznikov ni
problematično, če je to le ena izmed dejavnosti in če so te dejavnosti sistematične,
poglobljene in načrtovane skupaj z učenci, starši in lokalnimi skupnostmi. (Skubic Ermenc
2010b, str. 87)

Zdi se, da je enačenje interkulturne pedagogike z izvajanjem interkulturnih praznovanj v šolah
predvsem problem usposobljenosti in nepoznavanja koncepta s strani učiteljev. Na fakultetah
se šele v zadnjih letih govori o interkulturnosti in se jo daje na sezname študijske literature.
Najprej je treba izobraziti učitelje, če ţelimo, da bodo interkulturne dejavnosti izvedene
ustrezno.
Če povzamem. Šole izvajajo številne dobre prakse za uresničevanje interkulturnosti, ki lahko
prispevajo k dvigu učnega uspeha priseljenskih učencev in krepijo vrednote. Med njimi smo

zasledili naslednje:


Vsaka šola ima izdelan »načrt dobrodošlice«, kjer so zapisane smernice in ukrepi pri
integraciji tujega učenca v šolo;



Poudarja se aktivna vloga staršev v celotnem vzgojno-izobraţevalnem procesu;
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Učenci na nekaterih šolah sodelujejo s tutorji, ki so bodisi učenci ali učitelji, kar
pripomore k boljši integraciji;



Šole izvajajo dopolnilni pouk kastiljščine, ki je intenziven, kratkotrajen in
individualiziran;



Šole izvajajo pouk manjšinskih jezikov in kulture, ki je namenjen vsem učencem;



Šole z različnimi interkulturnimi dejavnostmi razvijajo interkulturno kompetenco pri
učencih in pri učiteljih;



Šole sodelujejo z zunanjimi institucijami, kot so drţavna in lokalna ministrstva, s
centri25, ki so namenjeni spodbujanju interkulturnosti in izboljšanju integracije, z
jezikovnimi šolami26, povezujejo se z ustanovami drţav, iz katerih priseljenci
prihajajo;



Šole izvajajo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci programe interkulturne mediacije.

Zdi se, da je šibka točka andaluzijskega osnovnega šolstva zlasti na točki pripoznanja. Ta se v

šoli odraţa v krepitvi »individualizacije v smislu izbirnosti učnih predmetov/ vsebin in
njihove enakovrednosti v izobraţevalnem programu« in na ravni kurikula v »odpravljanju
etnocentrizma in stereotipizacije posameznih skupin« ter »vključevanju manjšinskih vsebin in
prespektiv ter dekonstukcije diskriminatornih praks« (Skubic Ermenc 2009, str. 88)

25

Španija ima široko mreţo tovrstnih centrov po celotni drţavi.
Jezikovne šole so tiste, ki v večini nudijo programe kastiljščine kot tujega jezika, kamor se vpisuje veliko
število priseljencev. Hkrati nudijo tudi tečaje maternih jezikov priseljencev. Problem vidim v tem, ker gre za
plačljive programe, so spet prizadeti učenci, ki pripadajo niţjim socialnim slojem. V osnutku novega Splošnega
načrta za priseljence v Andaluziji 2009-2013, je zapisano, da naj bi šole začele povezovati na bolj formalni ravni
z jezikovnimi šolami, ki nudijo tovrstne programe. (Junta modifica... 2010)
26
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12 SKLEP
V diplomskem delu sem se dotaknila nekaterih vidikov interkulturne vzgoje in izobraţevanja
v andaluzijskem osnovnem šolstvu. Pokazala sem, da je za uresničevanje načela
interkulturnosti v šolah pomemben celostni pristop, ki zajema interkulturno delovanje na
ravni drţave in druţbe, na ravni šolskega sistema in na ravni šole ter posameznika.
Za španski šolski sistem je značilno, da temelji na načelu pravičnosti in da se pri tem zgleduje

po priporočilih evropskih institucij. Španska drţava je odstranila pravno-formalne ovire za
uspešno vključevanje priseljencev v druţbo. To velja tudi za šolski sistem, saj imajo vsi
učenci priseljenci do 18. leta pravico do brezplačnega obveznega izobraţevanja pri tem pa
imajo vsi učenci zagotovljene enake moţnosti in pogoje.
Za kakovosten vzgojno-izobraţevalni sistem skrbi tako drţava, kot avtonomna skupnost, saj
so pristojnosti deljene. Drţavne izobraţevalne oblasti so zadolţene za oblikovanje temeljnih
standardov vzgojno-izobraţevalnega sistema, za oblikovanje nacionalnega kurikula in
splošnih vzgojno-izobraţevalnih načrtov, za določanje minimalnih standardov, za
zagotavljanje pouka španskega jezika, za financiranje in nenazadnje za nadzor. Avtonomna
skupnost pa ima poleg upoštevanja nacionalnih dokumentov in ciljev bolj specifične naloge,
saj mora vzgojno-izobraţevalni sistem prilagoditi glede na njeno specifično okolje, populacijo
in njihove potrebe. V Andaluziji to pomeni, da mora upoštevati multikulturnost andaluzijske
druţbe, v kateri ţivijo različne priseljenske skupine in romska skupnost, hkrati pa ne
zanemariti potreb večinske populacije, njene kulture in jezika.
Enake moţnosti in kakovostno izobraţevanje ţelijo španske izobraţevalne oblasti zagotoviti z

zakoni, v katerih so zapisani ukrepi, ki naj bi deprivilegiranim učencem omogočili doseči
dobre učne doseţke. Ugotovila sem, da španska zakonodaja ne privilegira posameznih
manjšinskih skupin, ampak ţeli zaščititi vse učence, ki so deprivilegirani, bodisi zaradi
manjšinske kulture in jezika, bodisi zaradi ekonomskih in socialnih neenakosti. Španske
izobraţevalne oblasti se zavzemajo za odpravo neenakosti, za odpravo socialne, kulturne in
šolske izključitve, za izboljšanje dostopnosti in egalitarnejše izobraţevanje, zato na ravni
sistema šole zavezujejo k izvajanju kompenzacijskih in drugih ukrepov.
Kakovostno izobraţevanje je odvisno tudi kakovostnega kurikula. V španski drţavi so za
kakovost kurikula odgovorne španske in andaluzijske izobraţevalne oblasti, šole in posamezni
učitelji. Ugotovila sem, da na prvi ravni konkretizacije (nacionalni) kurikul premalo občutljiv
za kulturno, etično in jezikovno raznolikost v španskih šolah. Interkulturno dimenzijo v
nacionalnem kurikulu lahko zaznamo le v vzgojni naravnanosti pouka, ki temelji na vzgoji v
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duhu vrednot (konceptu, ki temelji na postmoderni vzgojni tematiki27) in v predmetu
drţavljanjska vzgoja in človekove pravice. Nacionalni kurikul ne predvideva pouka
manjšinjskih jezikov in kultur, niti kakšnih drugih oblik dela, ki bi obravnavale kulturno
raznolikost v šolah. Prednost nacionalnega kurikula pa je v tem, da je dejansko dovolj odprt,
da je na drugi in tretji ravni konkretizacije kurikula moţno prilagajanje potrebam raznolike
šolske populacije.
Andaluzijske politične in izobraţevalne oblasti se aktivno zavzemajo za uspešno integracijo
manjšinskih skupin v večinsko druţbo. V ta namen so izdelale več načrtov, v katerih so
napisani specifični ukrepi za uspešno integracijo prisljenskih skupin in romske skupnosti ter
za vse, ki so na kakršenkoli način deprivilegirani. Andaluzijska politika se zavzema za
ohranjanje kulturne in etnične identitete priseljencev, za spoštljive odnose in soţitje vseh
članov druţbe.
Posebno pozornost andaluzijska politika namenja priseljenskim skupinam in njihovi
integraciji. Na področju šolstva zato izvaja različne ukrepe v obliki programov dobrodošlice,

začasnega dopolnilnega pouka kastiljskega jezika, pouka maternega jezika in kulture
priseljencev, posredovanja informacij o španskem šolskem sistemu učencem in staršem in
spodbujanja učencev priseljencev in njihovih druţin k participaciji v šolskem okolju, podpore
pri interkulturni mediaciji ter podpore pri sporazumevanju.
Kot omenjeno, je za dobre učne doseţke pomembno obvladovanje tako jezika okolja kot
maternega jezika. Ugotovila sem, da se španska drţava tega zaveda, saj je zaradi
naraščujočega števila maroške populacije v španskih šolah podpisala sporazum za izvajanje
pouka arabskega jezika in kulture v obveznem izobraţevanju. Prav tako je pouka maternega
jezika deleţna portugalska manjšina. Ne morem pa mimo dejstva, da so pri tem spregledali
romsko skupnost, ki te »ugodnosti« ni deleţna. Z vidika interkulturnosti je pomembno, da je
izbira pouka manjšinskih jezikov čimvečja, vendar je to povezano z organizacijskimi,
kadrovskimi in finančnimi zmoţnostmi drţave.
Tudi andaluzijske izobraţevalne oblasti se zavedajo pomembnosti večjezičnosti, zato so v ta
namen izdale Načrt za spodbujanje večjezičnosti, v katerem so zapisani trije glavni ukrepi, in
sicer izvajanje začasnega dopolnilnega pouka kastiljščine, izvajanje pouka portugalskega in

arabskega jezika in kulture ter oblikovanje dvojezičnih oddelkov v andaluzijskih šolah. Prva
27

Vzgojni koncept v šolah sodobnih liberalnih demokracij temelji na postmoderni vzgojni metodiki, ki temelji
na principih, ki jih lahko v tem času in prostoru opredelimo za univerzalne. Ti principi so: splošni principi
(pravičnost, enakost moţnosti, enakopravnost) in principi iz posameznih področij medčloveških odnosov in
občevanja (npr. emancipacija, strpnost do drugače mislečih, kulturna toleranca, interkulturnost, itn.). (Medveš
2000)
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dva se izvajata v večini andaluzijskih šol, slednji pa je pilotni program, ki v praksi še ni
zaţivel, čeprav je prav to ena izmed boljših zamisli za uresničevanje egalitarnejšega
izobraţevanja. Začasni dopolnilni pouk kastiljščine se v andaluzijskih šolah izvaja med
rednim urnikom, redkokdaj izven urnika in kot samo ime pove, je to kratkotrajna oblika
zunanje diferenciacije. Namenjen je vsem učencem priseljencem in drugim učencem, ki imajo
teţave pri usvajanju kastiljščine. Poleg tega nekatere šole izvajajo pouk manjšinskih jezikov
(arabščine, portugalščine, romunščine) učencev priseljencev, ki je fakultativen in v obliki
obšolskih dejavnosti. Izvajanje pouka manjšinskih jezikov je odvisno od finančnih sredstev in
kadrovskih ter organizacijskih omejitev, zato ni na voljo vsem šolam, ampak le tistim z večjo
priseljensko populacijo. Pouk manjšinskih jezikov delno financirajo španska drţava,
avtonomne skupnosti in drţave iz katerih učenci priseljenci prihajajo.
Nenazadnje pa me je zanimalo, kako interkulturno vzgojo uresničujejo andaluzijske šole.
Ugotovila sem, da šole izvajajo nekatere pedagoške in didaktične prakse (interkulturni
pogovori, interkulturne dejavnosti, intekulturna praznovanja), ki zajemajo interkulturno

dimenzijo, vendar pa je vprašljiva njihova kakovost. Ni dovolj, če šole izvajajo interkulturne
dejavnosti, če te niso kakovostno izpeljane in del širšega pristopa, če so opravljene brez
poglobljene refleksije, občutljivosti za raznolikost in učiteljeve samokritičnosti. (Skubic
Ermenc 2003, str. 55).
Zdi se, da nekaterim učiteljem, sodeč po interkulturnih praksah v andaluzijskih osnovnih
šolah, pogosto primanjkuje usposobljenosti in refleksije. Kulturna raznolikost učencev, naj
torej ne sluţi »popestritvi« vsakodnevnih pedagoških praks, ampak naj dejansko sluţi
bogatitvi in oblikovanju osebnosti slehernega učenca.
Sodeč po raziskavah španskih raziskovalcev sem ugotovila, da so andaluzijske šole usmerjene
v interkulturnost, vendar pa se zdi, da jim manjka sistematične in načrtne vpeljave
interkulturne dimenzije v učne načrte in v vsakodnevne pedagoške prakse.
Ugotovila sem, da je integracijska politika španske drţave usmerjena v izenačevanje
izobraţevalnih moţnosti in izhaja iz etike pravičnosti. Če naveţem na Rawlsovo teorijo
pravičnosti lahko opazimo, da je španska drţava odpravila formalne ovire, ki učencem

priseljencem omogočajo vključitev v šolsko in druţbeno okolje, da pa ima pri zagotavljanju
dejanskih enakih moţnosti še nekaj dela. Zlasti z vidika pripoznanja. Ni namreč dovolj, da
drţava uredi pravne postopke za vključevanje učencev priseljencev, da kurikuli vključujejo
dopolnilni pouk kastiljskega jezika in fakultativni pouk manjšinskih jezikov, pri tem pa »pusti
siceršnji sistem in njihovo kulturo nedotaknjeno« (Skubic Ermenc 2010a, str. 277).
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Splošna ugotovitev za špansko in konkretno andaluzijsko šolo je, da napreduje v smeri
uresničevanja interkulturnosti, vendar pa na trenutke še vedno deluje asimilacionistično. Če
Španija ţeli biti zgled sodobne multikulturne druţbe, ki pripozna vse svoje člane, bo morala
dopolniti cilje in ukrepe zapisane v zakonih in načrtih. To pa na ravni sistema pomeni
vključevanje interkulturne dimenzije in pouka manjšinskih jezikov in kultur v nacionalni
kurikul, večanje izbirnosti učnih vsebin in izobraţevanje učiteljev. Na ravni avtonomne
skupnosti to pomeni zagotavljanje sredstev za pouk manjšinskih jezikov in kultur na vseh
šolah in za vse, aktivno povezovanje z zunanjimi institucijami in s centri za spodbujanje
interkulturnosti, zagotavljanje in financiranje interkulturnih mediatorjev na vseh šolah z
učenci priseljenci (bodisi so to učitelji, učenci, starši učencev, ki so ţe dlje časa na šoli),
aktivno povezovanje andaluzijskih oblasti z organizacijami različnih priseljenskih skupin in
ostalih manjšin in vključevanje le-teh v integracijsko politiko.
Pomembno je tudi, da je interkulturnost temeljna usmeritev šol in učiteljev pri vsakodnevni
predagoški praksi. Ni dovolj, če šole izvajajo interkulturne dejavnosti, če te niso kakovostno

izpeljane in del širšega pristopa, če so opravljene brez poglobljene refleksije, občutljivosti za
raznolikost in učiteljeve samokritičnosti. (Skubic Ermenc 2003, str. 55)
Česa se lahko naučimo s španskega primera? Če ţelimo zagotoviti dejanske enake moţnosti
in egalitarnejše izobraţevanje bi bilo potrebno na ravni drţavnih politik spodbujati celotno
javnost za medkulturni dialog in ţivljenje v soţitju, strpnosti, solidarnosti in nediskriminaciji.
Pomembno je, da drţave oblikujejo enotna stališča za obravnavo različnih manjšin in da
spodbujajo meddrţavna sodelovanja in povezovanja, še posebej z matičnimi drţavami
priseljencev. Nenazadje pa je pomembno tudi to, da šolam in drugim institucijam ter zunanjim
organizacijam nudijo finančna sredstva in ostale oblike podpore.
Na ravni izobraţevalnega sistema je potrebno sistematično in načrtno spreminjanje in
prilagajanje

kurikulov

glede

na

spreminjajoče

se

potrebe

učencev

priseljencev.

Kompenzacijske ukrepe bi bilo potrebno ustrezno ovrednotiti, vključiti pouk maternega jezika
in kulture priseljencev in manjšin v kurikule obveznega izobraţevanja, v učne načrte pa
vključiti interkulturne komponente načrtno in sistematično. Na šolah je ključno, da se

financira in zaposli strokovnjake za specifična področja (naravne govorce za poučevanje
maternih jezikov, mediatorje, tutorje).
Na španskem primeru lahko ugotovimo, da je potrebno dopolniti (z interkulturnimi
vsebinami) oziroma izboljšati študijske programe za bodoče učitelje ter organizirati
izpopolnjevanja o interkulturnosti za vse učitelje. Izraţa se tudi potreba po formalni
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povezanosti zunanjih izvajalcev vzgojno-izobraţevalnih dejavnosti (npr. interkulturni centri,
centri za učenje jezika okolja) s šolami.
Da pa bodo evropske šole resnično inkluzivno naravnane, bi bilo potrebno razmisliti o tem, da
je interkulturnost ena izmed usmeritev in del vizije šole, da se v šolah spodbujajo spoštljivi
odnosi in da se raznolikost ne le sprejema, ampak tudi pripozna. Na ta način se pripomore tudi
k ustvarjanju pozitivne šolske klime. Pozitivna klima pa se oblikuje, če šole nudijo dobre
pogoje dela vsem zaposlenim in če spodbuja sodelovanje med njimi ter učenci, starši in
širšim okoljem.
»Raznolikost bogati našo druţbo«, prebiramo in poslušamo na vsakem koraku. Pa v sebi to
resnično tudi čutimo in v skladu s tem delujemo? Ţal to diplomsko delo pogosto dokazuje tudi
nasprotno. Opozorila sem na elemente, ki v španskih šolah krepijo interkulturno dimenzijo, pa
tudi na takšne, ki še vedno delujejo precej asimilacionistično. Dejstvo je, da so šole v
modernih druţbah vedno bolj heterogene in da se je na to raznolikost potrebno ustrezno
odzivati. Spoznala sem, da zgolj enake moţnosti niso dovolj ter da je potreben »premik v
glavah« vsakega izmed nas. Če ţelimo zares uresničiti idejo o pravičnem in egalitarnejšem
šolstvu in ne zgolj na papirju, bo potrebno narediti korenite spremembe na ravni drţavnih
politik, izobraţevalnih sistemov, v šolah in na ravni posameznika. Pomembni premiki se
odvijajo ţe sedaj, vendar pa je za to potrebna širša druţbena podpora. Če sklenem,
interkulturna vzgoja vseh je pot, če ţelimo, da naša druţba zares postane interkulturna in
zares bogata.
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